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Vizija
Skupina CGP bo s povezanimi podjetji kot sistem postala eden izmed vodilnih ponudnikov
storitev na področju inženirskih in visokih gradenj, investitorskega inženiringa, vzdrževanja
cestnega omrežja ter proizvodnje gradbenega materiala in izdelkov v regiji ter aktivno
nastopala na območju celotne Slovenije ter širila poslovanje na tuje trge.

Poslanstvo

Konsolidirano letno poročilo 2010

Skupina CGP z družbeno odgovornim trženjskim konceptom kupcem zagotavlja celovite in
kvalitetne storitve inženirskih in visokih gradenj, investitorskega inženiringa, vzdrževanja
cestnega omrežja ter proizvodnje gradbenega materiala in izdelkov. Lastnikom zagotavlja
primeren donos na vloženi kapital, zaposlenim pa poklicni ter osebnostni razvoj.
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Poudarki poslovanja
Tabela 1: Čisti prihodki od prodaje in čisti dobiček 2005-2010
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1 Predstavitev Skupine CGP
1.1 Osnovni podatki družbe CGP d.d.

Osnovni kapital:
Akt o ustanovitvi:
Registracija:
Podjetja v skupini:
•

podjetja v Sloveniji

•

podjetja v tujini

•

predstavništva v Sloveniji

•

podružnice v tujini

CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje
cest, d.d.
CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, Slovenija
+ 386 7 39 42 700
+ 386 7 39 42 703
info@cgp.si
www.cgp.si
5069149
28448111
delniška družba
uprava, nadzorni svet in skupščina delničarjev
42.110 Gradnja cest
4.479.414,96 EUR, ki je razdeljen na 1.073.447 navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic
statut delniške družbe
Okrožno sodišče Novo mesto, Jerebova 2, številka registracijskega
vložka 068/10001700
PLANUM NOVO MESTO, d.o.o. (podjetje skupine CGP do
28.02.2010)
CGP-CP, d.o.o.
CGP - INVEST, d.o.o. (podjetje skupine CGP do 30.06.2010)
CGP – V.G., d.o.o. (podjetje skupine CGP do 01.01.2010)
CGP-GIP, d.o.o.
CGP-LOGISTIKA, d.o.o.
IGM SAVA, d.o.o.
CGP-GRADNJE, d.o.o.
CGP – ASFALTI, d.o.o. (postane del skupine CGP 18.10.2010)
CGP ZAGREB d.o.o.; Hrvaška
CGP BEOGRAD d.o.o.; Srbija
CGP SARAJEVO d.o.o.; Bosna in Hercegovina
Predstavništvo Koper
Predstavništvo Ljubljana
Predstavništvo Bela krajina
Predstavništvo Kočevje
Predstavništvo Posavje
Predstavništvo Trebnje
Podružnica Albanija
Podružnica Kosovo
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Naziv družbe:
Skrajšan naziv:
Sedež:
Telefon:
Telefaks:
E-pošta:
Internet:
Matična številka:
Davčna številka:
Pravnoorganizacijska oblika:
Organi družbe:
Glavna dejavnost:
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Organi družbe CGP d.d.

Organi družbe

uprava, nadzorni svet in skupščina delničarjev

Uprava

Marjan Pezdirc, predsednik uprave
Martin Štubljar, član uprave za ekonomske zadeve
Marijan Prešeren, član uprave za tehnične zadeve
Družbo zastopa predsednik uprave posamično brez omejitev

Nadzorni svet

predstavnika kapitala
Dari Južna, predsednik nadzornega sveta
Miha Mušič, član
predstavnik delavcev
Albert Pavlič, član do 01.06.2010
Marjan Kastelec, član od 01.06.2010
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1.2 Osnovni podatki družbe Planum Novo mesto d.o.o.
Naziv družbe:
Kratko ime:
Sedež:
Telefon:
Telefaks:
Internet:
Matična številka:
Davčna številka:
Pravnoorganizacijska oblika:
Poslovodenje družbe:
Glavna dejavnost:
Osnovni kapital:
Akt o ustanovitvi:
Registracija:

PLANUM NOVO MESTO GRADBENIŠTVO D.O.O.
PLANUM NOVO MESTO, d.o.o.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, Slovenija
+ 386 7 39 42 862
+ 386 7 39 42 889
www.cgp.si
5821649
85629006
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
direktor
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
267.067,27 EUR
akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Okrožno sodišče Novo mesto, Jerebova 2

Organi družbe:

direktor

Direktor družbe:

Andrej Gričar

Družba je del skupine CGP kot odvisna družba. Obvladujoča družba in hkrati 100 % imetnik poslovnega deleža
je CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest.
Podjetje ima sklenjeno koncesijsko pogodbo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, ki dovoljuje
družbi opravljanje dejavnosti posredovanja delovne sile.
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Družba je bila del Skupine CGP do 28.02.2010.
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1.3 Osnovni podatki družbe CGP-CP d.o.o.
Osnovni podatki o družbi
Popolno ime:
Kratko ime:
Sedež:
Telefon:
Telefaks:
E-pošta:
Internet:
Matična številka:
Davčna številka:
Pravnoorganizacijska oblika:
Organi družbe:
Glavna dejavnost:
Osnovni kapital:
Akt o ustanovitvi:
Registracija:

CGP-CP, vzdrževanje in gradnja cest, d.o.o.
CGP-CP, d.o.o.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, Slovenija
+ 386 7 39 42 862
+ 386 7 39 42 889
info@cgp.si
www.cgp.si
3440800
74760068
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
direktor
42.990 Gradnje drugih objektov nizke gradnje
70.000,00 EUR
pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Okrožno sodišče Novo mesto, Jerebova 2

Organi družbe:
Direktor družbe:

direktor
Hrastar Anton
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Družba je del skupine CGP kot odvisna družba. Obvladujoča družba in hkrati 100 % imetnik poslovnega deleža
je CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest.
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1.4 Osnovni podatki družbe CGP-INVEST d.o.o.
Naziv družbe:

CGP-INVEST, investicijski inžiniring, d.o.o.

Kratko ime:

CGP-INVEST, d.o.o.

Sedež:

Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, Slovenija

Telefon:

+ 386 7 39 42 700

Telefaks:

+ 386 7 39 42 703

E-pošta:

info@cgp.si

Internet:

www.cgp.si

Matična številka:

1391780

Davčna številka:

83912649

Pravnoorganizacijska oblika:

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Organi družbe:

direktor

Glavna dejavnost:

F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

Osnovni kapital:

8.763,00 EUR

Akt o ustanovitvi:

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo

Registracija:

Okrožno sodišče Novo mesto, Jerebova 2., številka
registracijskega vložka 068/10478500

Organi družbe:

direktor

Direktor družbe:

Iglič Aleš

Družba je del skupine CGP kot odvisna družba. Obvladujoča družba in hkrati 100% imetnik poslovnega deleža je
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest.
Ukvarja se z razvojem lastnih projektov gradnje za trg ter drugim poslovanjem na področju nepremičnin.
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Družba je bila del Skupine CGP do 30.06.2010.
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1.5 Osnovni podatki družbe CGP-GIP d.o.o.
Popolno ime

CGP-GIP, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.

Kratko ime

CGP-GIP, d.o.o.

Sedež

Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, Slovenija

Telefon

+ 386 7 39 42 700

Telefaks

+ 386 7 39 42 703

E-pošta

info@cgp.si

Internet

www.cgp.si

Matična številka

1794809

Davčna številka

22051481

Pravnoorganizacijska oblika

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Organi družbe

uprava in skupščina delničarjev

Glavna dejavnost
Osnovni kapital

81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

Akt o ustanovitvi
Registracija

pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Okrožno sodišče Novo mesto, Jerebova 2, številka registracijskega
vložka 1/00076/00

Organi družbe

direktor

Direktor družbe

Aleš Eržen

64.335,03 EUR

Družba je del skupine CGP kot odvisna družba. Obvladujoča družba in hkrati 86 % imetnik poslovnega deleža je
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest. Družbe z manj kot 4 odstotnim
lastniškim deležem so Planum Dobruška vas, d.o.o, v likvidaciji, VGP Novo mesto, d.d., IGM STREŠNIK, d.d. in
IGM Sava d.o.o.

V letu 2010 je družba CGP-GIP, d.o.o. pripojila družbo CGP V.G., d.o.o. Dne 19.10.2010 je bila sprememba
vpisana v sodni register na Okrožnem sodišču Novo mesto.
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Družba CGP-GIP, d.o.o. je bila ustanovljena leta 2002. S 1. avgustom 2005 je družba na osnovi odločbe
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 11600-13/2005, pridobila status invalidskega podjetja, ki
določa tudi osnovne dejavnosti družbe, in sicer:
• oblikovanje prometnih znakov in obvestilnih tabel ter pleskarska dela,
• urejanje in vzdrževanje okolja in objektov in
• vratarsko-recepcijske storitve.
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1.6 Osnovni podatki družbe CGP-LOGISTIKA d.o.o.
Osnovni podatki o družbi
Popolno ime:
Kratko ime:
Sedež:
Telefon:
Telefaks:
E-pošta:
Internet:
Matična številka:
Davčna številka:
Pravnoorganizacijska oblika:
Organi družbe:
Glavna dejavnost:
Osnovni kapital:
Akt o ustanovitvi:
Registracija:

CGP-LOGISTIKA, prevozi in gradnje, d.o.o.
CGP-LOGISTIKA, D.O.O.
Dobruška vas 45, 8275 Škocjan, Slovenija
+ 386 7 39 42 844
+ 386 7 39 42 120
info@cgp.si
www.cgp.si
3440796
19078528
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
direktor
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
254.000,00 EUR
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Okrožno sodišče Novo mesto, Jerebova 2

Organi družbe:
Direktor družbe:

direktor
Ivan Slobodnik
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Družba je del Skupine CGP kot odvisna družba. Obvladujoča družba in hkrati 100 % imetnik poslovnega deleža
je CGP, d.d.
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1.7 Osnovni podatki družbe IGM Sava d.o.o.
Osnovni podatki o družbi
Popolno ime:
Kratko ime:
Sedež:
Telefon:
Telefaks:
E-pošta:
Internet:
Matična številka:
Davčna številka:
Pravnoorganizacijska oblika:
Organi družbe:
Glavna dejavnost:
Osnovni kapital:
Akt o ustanovitvi:
Registracija:

SAVA industrija gradbenega materiala d.o.o. Velika vas
IGM SAVA d.o.o.
Velika vas pri Krškem 62a, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenija
+ 386 7 48 80 033
+ 386 7 48 80 056

5249694000
SI60835583
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
direktor
23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
741.350,00 EUR
družbena pogodba
Okrožno sodišče v Krškem, zaporedna številka vpisa 10012500

Organi družbe:
Direktor družbe:

direktor
Robert Salmič

info@igmsava.si
www.igmsava.si
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Družba je del skupine CGP, katere obvladujoča družba in 90,5 % imetnik poslovnega deleža je CGP, d.d.
Osnovna dejavnost družbe IGM Sava je proizvodnja betonskih hal ter izdelkov.
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Naziv družbe:

CGP-GRADNJE, gradbeništvo, d.o.o.

Kratko ime:

CGP-GRADNJE d.o.o.

Sedež:

Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, Slovenija

Telefon:

+ 386 7 39 42 700

Telefaks:

+ 386 7 39 42 703

E-pošta:

info@cgp.si

Internet:

www.cgp.si

Matična številka:

5064627

Davčna številka:

11023520

Pravnoorganizacijska oblika:

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Organi družbe:

direktor

Glavna dejavnost:

41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Osnovni kapital:

417.293,00 EUR

Akt o ustanovitvi:
Registracija:

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Okrožno sodišče Krško, zaporedna številka vpisa
10049700

Organi družbe:

direktor

Direktor družbe:

Andrej Gričar
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1.8 Osnovni podatki družbe CGP-GRADNJE d.o.o.
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1.9 Osnovni podatki družbe CGP-ASFALTI d.o.o.
Osnovni podatki o družbi
Popolno ime:

CGP-ASFALTI NOVO MESTO, asfaltiranje, tlakovanje in
druga površinska obdelava cestišč, d.o.o., d.o.o.
Kratko ime:
CGP - ASFALTI NOVO MESTO, d.o.o.
Sedež:
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, Slovenija
Telefon:
+ 386 7 39 42 862
Telefaks:
+ 386 7 39 42 889
E-pošta:
info@cgp.si
Internet:
www.cgp.si
Matična številka:
3847080000
Davčna številka:
5286912
Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Organi družbe:
direktor
Glavna dejavnost:
42.110 Gradnja cest
Osnovni kapital:
7.500,00 EUR
Akt o ustanovitvi:
pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Registracija:
Okrožno sodišče Novo mesto, Jerebova 2

Organi družbe:
Direktor družbe:

direktor
Igor Grahek

Konsolidirano letno poročilo 2010

Družba je postala del Skupine CGP 18.10.2010.
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1.10 Naša preteklost
Začetki družb Skupine CGP segajo v leto 1962, ko je bilo ustanovljeno Cestno podjetje Novo mesto z združitvijo
okrajnih in občinskih uprav za okraj Novo mesto za namene vzdrževanje cest.
Od svojih začetkov naprej je podjetje večkrat dopolnilo osnovne dejavnosti in razširilo teritorialno pokrivanje
po Dolenjski, Beli krajini, Posavju, Kočevskem in Ribniškem območju. S postavitvijo asfaltne baze v Drnovem
leta 1968 je podjetje začelo razvijati tudi druge spremljajoče dejavnosti vse od projektiranja in vodenja
inženiringa do izvajanja vseh del v gradbeništvu.
Po lastniški konsolidaciji letu 2002 je podjetje postalo razpoznavno pod blagovno znamko CGP, cestno in
gradbeno podjetje, d.d. Novo mesto ter pod blagovno znamko CGP tudi ostala podjetja skupine.

Konsolidirano letno poročilo 2010

Danes je tako blagovna znamka kot Skupina CGP opazen akter na trgu gradbeništva in nepogrešljiv člen na
področju vzdrževanja cest, inženirskih gradenj, investitorskega inženiringa, gradenj stavb ter proizvodnje
kamnitih agregatov, betonskih mešanic in asfaltnih zmesi.
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2 Razvojna strategija in pričakovani razvoj
Strateški cilj Skupine CGP za srednjeročno obdobje od 2010 do 2012 je postati vodilni ponudnik proizvodov in
storitev na ključnem trgu jugo-vzhodne Slovenije pod blagovno znamko CGP ter eden izmed prvih treh
ponudnikov storitev na področju gradbeništva v Sloveniji. Strateški cilj doseganja poslovne uspešnosti in
učinkovitosti poslovanja pomeni izboljšanje in vsakoletno rast produktivnosti, dodane vrednosti in
gospodarnosti.
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Ključni strateški cilj je tudi obvladovanje fiksnih stroškov ter vzdrževanje njih na znižani ravni v srednjeročnem
obdobju 2010 do 2012. Doseganje zastavljenih ciljev bomo spremljali z naborom izbranih kazalnikov na osnovi
katerih lahko vplivamo na poslovanje Skupine CGP.
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3 Stebri Skupine CGP
3.1 Inženirske gradnje
Tradicionalna dejavnost družb v Skupini CGP so inženirske gradnje: cestne novogradnje, rekonstrukcije in
obnove cest, izgradnja kanalizacij, vodovodov, čistilnih naprav, različnih obcestnih objektov, urejanje okolice in
drugo.
Zgrajenih je bilo na tisoče cestnih kilometrov. Odlikujejo nas avtocestni odseki na različnih lokacijah s
pripadajočo sodobno infrastrukturo. Tako omogočamo hitrejše in udobno potovanje ter večjo varnost
udeležencev v prometu.
Tudi v letu 2010 so bile družbe Skupine CGP prisotne na vseh pomembnejših gradbiščih slovenskega
avtocestnega križa. Na delu avtocestnega odseka Ponikve - Hrastje smo zgradili dva in pol kilometra trase.
Izvedli pa smo tudi številne zahtevne rekonstrukcije lokalnih cest, v centru Novega mesta Šmihelsko cesto, 4
lokalne ceste na Kosovu.

3.2 Gradnja stavb
V Skupini CGP ponujamo sklop visoko kakovostnih storitev svetovanja, projektiranja in izvedbe vseh vrst
novogradenj, adaptacij in sanacij raznovrstnih objektov.
Zagotavljamo kakovostno izvedbo, skladnost gradnje s predpisi in projektno dokumentacijo, spoštovanje
dogovorov in celovito zadovoljstvo investitorjev ob končni predaji objektov.
Izvajamo projekte na ključ, opravljamo zemeljska, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela.
Zagotavljamo lasten strokovni kader za izvedbo vseh faz gradnje, po potrebi pa v dela vključujemo tudi
preverjene in kakovostne podizvajalce.
V letu 2010 so naše družbe vodile gradnjo stanovanjsko-poslovnega kompleksa Dunajski mozaik v Ljubljani, v
Strunjanu je bil prenovljen Hotel Svoboda, v Šmarjeških Toplicah obnovljen lesen bazen, v Stopičah zgrajena
športna dvorana, v Brežicah zgrajena Srednja ekonomska in trgovska šola. Pod blagovno znamko CGP so
družbe sodelovale pri izgradnji trgovskega centra Qlandia v Novem mestu ter izgradnji športne dvorane v
Mokronogu.

3.3 Investitorski inženiring

Glede na lastne potrebe in potrebe trga uresničujemo ideje od zasnove objekta do pridobitve uporabnega
dovoljenja.
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Družbe Skupine CGP so izkušeni in strokovni izvajalci projektov po sistemu investitorskega inženiringa. Uspešno
je bilo zaključenih vrsto lastnih projektov ter projektov izvedenih za znanega investitorja.
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3.4 Vzdrževanje cest
Pod blagovno znamko CGP vzdržujemo devetnajst odstotkov državnega cestnega omrežja na jugovzhodnem
delu Slovenije. Vzdrževalna dela opravljamo na celotnem območju Dolenjske, Posavja, Ribniško-Kočevske
regije ter Bele krajine.
Družbe Skupine CGP skrbijo za vse vrste cest; od hitrih, glavnih in regionalnih do lokalnih, vzdržujemo pa tudi
mestne ulice. S specialno opremo, odzivnostjo in skupinskim delom so obvladovani prometni zastoji,
poskrbljeno za letno in zimsko vzdrževanje cestišč ter tako izboljšana prometna varnost.

3.5 Proizvodnja gradbenih materialov
Z lastno surovinsko oskrbo, ki zajema proizvodnjo asfaltnih zmesi, kamnitih agregatov in betonskih mešanic, je
zagotovljena konkurenčnost in neodvisnost. Nenehno razvijamo tehnologijo ter optimiziramo proizvodnjo
gradbenih materialov.
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Kakovost gradbenih materialov je redno nadzirana v lastnih laboratorijih, kjer so izvedene predhodne raziskave
ter laboratorijski preizkusi. Uporabljena oprema je sodobna, vzdrževana in kalibrirana.
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3.6 Zunanji vpliv na poslovanje in položaj na trgu v letu 2010
V Sloveniji je se je v letu 2010 BDP realno zvišal za 1,2 odstotka. Njegova vrednost v tekočih cenah je bila
36.061 milijonov evrov ali 17.602 evra na prebivalca. Za višjo rast BDP je pomembno vplivalo tudi 4,1odstotno povečanje neto davkov na proizvode, kar je prvo zvišanje po skoraj dveh letih realnega
zmanjševanja. Inflacija se že od lanskega julija umirja tako v Sloveniji, kot tudi v celotnem evrskem območju.
V letu 2010 znaša stopnja inflacije 1,8 odstotka, to je nedvoumno spodbudna novica, čeprav javna potrošnja
še vedno stagnira in gospodinjstvo se še ni uspelo pobrati iz krize.
Glede na vrh, ki ga je sektor gradbeništva beležil septembra 2008, se je zaradi krize gradbena aktivnost ob
koncu leta 2010 znižala, kar za 48,5 odstotka. Znižanje je bilo največje v gradnji stanovanjskih stavb (65,3
odstotno), v gradnji inženirskih objektov je bilo nekoliko nižje (51,1 odstotno), najnižje pa v gradnji
nestanovanjskih stavb (40,7 odstotno). V prvem četrtletju se je vrednost novih pogodb v gradbeništvu močno
okrepila, vendar se je kljub temu aktivnost v gradbeništvu zniževala in še vedno ni prišlo niti do stagnacije, še
manj do krepitve.
Razlogi za to so sledeči:
 v primeru, da podjetje za oceno vrednosti opravljenih gradbenih del poročajo plačano realizacijo, do
tega razkoraka lahko pripelje neplačevanje podizvajalcev v gradbeništvu.
 Od sredine leta 2008 padajo naročila za infrastrukturne objekte, avtocestni program pa se po
intenzivni gradnji v letih 2006 – 2008 zaključuje,
 zmanjšala se je kreditna aktivnost bank.
Vse to ima posledice na izrazito povečanje nelikvidnosti v celotnem gradbenem sektorju ter v industriji
gradbenih materialov, ravno tako pa ima vpliv tudi na z gradbeništvom povezane dejavnosti.
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Z zamikom se je močno znižala tudi zaposlenost v gradbeništvu. Po močni rasti zaposlenosti v letih 2005–
2008, ko se je število delovno aktivnih povečalo kar za 44,2%, se je v letu 2010 to število močno znižalo.
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4 Analiza poslovanja
4.1 Analiza izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki
Tabela 2: Čisti prihodki za leto 2010

v EUR

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

2010

2009

Indeks
2010/2009

86.754.349 84.055.738
5.404.008

103,2

6.615.351

81,7

92.158.357 90.671.089

101,6

Čisti prihodki od prodaje so v letu 2010 znašali 92.158.357 EUR in so v primerjavi z letom 2009 višji za 1,6
odstotka. Večina prihodkov v letu 2010 je bila ustvarjena na domačem trgu, in sicer 94,1 odstotkov. Prihodki
od prodaje na tujih trgih so se zmanjšali za 18 odstotkov v primerjavi z letom 2009.

Tabela 3: Čisti prihodki od prodaje po podjetjih za leto 2010

v EUR

01 CGP
02 PLANUM (1.1.-28.2.2010)
03 CGP-CP
04 INVEST (1.1.-30.6.2010)
07 GIP
09 LOGISTIKA
13 IGM SAVA
14 CGP-GRADNJE
18 CGP-ASFALTI, d.o.o.
08 CGP ZAGREB D.O.O.
10 CGP BEOGRAD
11 CGP SARAJEVO
Skupaj

Čisti prihodki
od prodaje
Čisti prihodki
2010
Izločitve 2010 od prodaje
97.129.433
7.054.218 90.075.215
578.890
576.738
2.151
12.144.581
12.071.936
72.645
1.201.895
4.508.202
2.230.468
10.806.395

1.006.384
4.357.894
821.671
10.737.794

195.512
150.307
1.408.796
68.602

186.188
56.932
17.480
128.860.463

55.020
20.452
36.702.107

186.188
1.912
-2.972
92.158.357
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Največji delež v strukturi poslovnih prihodkov je v Skupini CGP v letu 2010 ustvarilo podjetje CGP, d.d., kar 97,7
odstotkov z upoštevanjem izločitve - poslovnih prihodkov znotraj skupine.
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Tabela 4: Kosmati donos iz poslovanja

v EUR

Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in
nedokončane proizvodnje
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
Drugi poslovni prihodki
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

2010

2009

Indeks
2010/2009

92.158.357

90.671.089

101,6

2.041.343

3.008.798

67,8

115.628

1.822.404

6,3

1.677.289

598.447

280,3

95.992.617

96.100.738

99,9

Kosmati donos iz poslovanja je v letu 2010 znašal 95.992.617 EUR. V primerjavi s preteklim letom je zmanjšanje
na usredstvenih lastnih proizvodih in spremembi vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje.
Precej pa so se povečali drugi poslovni prihodki.

Poslovni odhodki
Tabela 5: Poslovni odhodki za leto 2010

v EUR

Nabavna vrednost prodanega blaga in mat.

2010

2009

Indeks
2010/2009

4.313.745

4.481.855

96,2

Stroški porabljenega materiala

17.030.293

16.412.926

103,8

Stroški storitev

53.268.189

52.520.054

101,4

Stroški dela

12.100.366

15.838.697

76,4

2.381.411

3.355.342

71,0

374.093

341.923

109,4

89.468.097

92.950.797

96,3

Odpis vrednosti
Drugi poslovni odhodki
STROŠKI POSLOVANJA
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Poslovni odhodki so v letu 2010 znašali 89.468.097 EUR in so se zmanjšali za 3,7 odstotka v primerjavi z letom
2009. Najbolj so se zvišali stroški porabljenega materiala, ki v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo 19,0
odstotka.
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Graf 1: Struktura poslovnih odhodkov Skupine CGP v letu 2010
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Tabela 6: Prihodki in odhodki financiranja

v EUR

2010

2009

Indeks
2010/2009

Finančni prihodki

1.881.903

3.303.560

57,0

Finančni odhodki

4.895.869

4.184.891

117,0

-3.013.966

-881.330

342,0

RAZLIKA

Negativna razlika med finančni prihodki in odhodki se je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 zvišala za 242,0
odstotka.

Tabela 7: Poslovni izid

2010

2009

Poslovni izid iz poslovanja

6.524.520

3.149.942

207,1

Poslovni izid iz financiranja

-3.049.697

-881.330

346,0

-92.712

256.175

-36,2

3.382.111

2.524.787

134,0

933.233

587.078

159,0

-232.450

0

2.681.328

1.937.709

Poslovni izid izven rednega delovanja
Celotni dobiček
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti dobiček

138,4
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v EUR

Indeks
2010/2009
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Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2010 večji od leta 2009 za 107,1 odstotka. Celotni dobiček je znašal
3.382.111 EUR. Čisti dobiček se je v primerjavi s preteklim letom povečal in je znašal 2.681.328 EUR oziroma
38,4 odstotka več kot lansko leto.

4.2 Analiza bilance stanja
Tabela 8: Sredstva
2010

Postavka

EUR

Dolgoročna sredstva

22.130.444

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
Opredmetena osnovna sredstva

2009
Delež %

15,5

EUR

24.125.125

Delež %

15,6

Indeks
2010/2009

91,7

2.077.605

1,5

2.870.730

1,9

72,4

18.215.843

12,8

17.907.612

11,6

101,7

Naložbene nepremičnine

599.297

0,4

615.594

0,4

97,4

Dolgoročne finančne naložbe

929.006

0,7

812.039

0,5

114,4

Ostalo

308.693

0,2

1.919.152

1,2

16,1

Kratkoročna sredstva

84,0 129.891.176

84,1

92,4

Zaloge

120.037.261
17.638.085

12,3

20.824.359

13,5

84,7

Kratkoročne finančne naložbe

46.381.470

32,5

54.637.500

35,4

84,9

Kratkoročne poslovne terjatve

36.932.622

25,9

34.942.301

22,6

105,7

Ostalo

19.085.083

13,4

19.487.016

12,6

97,9

695.110

0,5

372.643

0,2

186,5

100,0 154.388.944

100,0

92,5

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Skupaj sredstva

142.862.815

Obseg sredstev je konec leta 2010 znašal 142.862.815 EUR in je za 7,5% nižji kot leta 2009.

Graf 2: Struktura sredstev Skupine CGP na dan 31.12.2010
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Tabela 9: Kapital in obveznosti
2010

Postavka

EUR

Kapital

2009
Delež %

42.080.184

Rezervacije in dolgoročne PČR

29,5

EUR

33.093.464

Delež %

Indeks
2010/2009

21,4

127,2

818.855

0,6

739.134

0,5

110,8

Dolgoročne obveznosti

6.445.699

4,5

8.766.897

5,7

73,5

Kratkoročne obveznosti

93.111.175

65,2 109.877.310

71,2

84,7

1.912.139

1,2

21,3

100,0 154.388.944

100,0

92,5

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Skupaj kapital in obveznosti

406.902

0,3

142.862.815

Kapital je na dan 31.12.2010 znašal 42.080.184 EUR in je za 27,2% večji kot leta 2009.

Graf 3: Struktura kapitala in obveznosti Skupine CGP na dan 31.12.2010
Kratkoročne
PČR
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Kapital
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4.3 Raziskave in razvoj
V letu 2010 se je nadaljevalo s pridobivanjem in ohranjanjem certifikatov kontrole proizvodnje in potrdil o
skladnosti za proizvode, v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih in Pravilniku o potrjevanju skladnosti in
označevanju gradbenih proizvodov.




Z namenom zmanjšati proizvodne stroške betona smo v letu 2010 pristopili k racionalizaciji receptur z
vpeljavo elektrofiltrskega pepela,
razvoj novih sestav asfaltnih zmesi zaradi usklajevanja obstoječih receptur z zahtevami novih
evropsko-slovenskih standardov, vpeljave nove surovine, to je kamenega agregata Ljubeščica,
razvoj asfaltnih zmesi z dodatkom PMMA/ATH kompozitnim prahom.

4.4 Varovanje okolja
Aktivnosti iz naslova varovanja okolja zajemajo ravnanje z vsemi obremenitvami, ki jih podjetje povzroča
okolju, emisij, imisij ter ravnanje z gradbenimi odpadki. V CGP, d.d., smo v letu 2010 nadaljevali delo, ki je bilo
zastavljeno in opredeljeno že v preteklih letih, vendar zaradi stalnih sprememb zakonodaje in njihovih zahtev,
smo v želji po uresničitvi zadovoljevanja zahtev in naših želja izvedli nekaj novih korakov na področju varstva
okolja oziroma ekologije. S stalnim izboljševanjem opreme prispevamo k zmanjševanju obremenjevanja okolja
ter drugih vplivov na okolje in okolico.
Usposobljeni izvajalci pooblaščeni od Ministrstva za okolje in prostor, skladno z zakonodajo in našimi
organizacijskimi predpisi ter navodili redno izvajajo monitoringe za:
1. odpadne vode,
2. emisije snovi v zrak,
3. emisije hrupa in
4. meritve lovilcev olj.
Za potrebe avtocestnega programa imamo aktivno deponijo Hrastje, ki ima skupne kapacitete v obsegu 127
tisoč m3. Deponija je v zaključni fazi in se v letu 2011 zapira.
V letu 2010 je bila delno realizirana fizična ureditev deponij v zbirno predelovalnih centrih, zato se določene
naloge prenašajo v leto 2011. Vzpostavitev zbiranja gradbenih odpadkov in priprava recikliranega materiala v
skladu z dosedanjimi sposobnostmi posameznih lokacij zbirno predelovalnih centrov in iskanje novih
recikliranih produktov. V letu 2010 smo poleg Livade uredili sistematično zbiranje odpadkov na lokaciji Drnovo
in Dobruška vas.

Dobro se zavedamo, da imajo različna poseganja v okolje lahko hitro negativne posledice. Trudimo se, da bi bili
naši vplivi na okolje čim manjši.

5 Upravljanje s tveganji
Skupina CGP se na svoji poti izpolnjevanja strateških ciljev srečuje z raznimi tveganji, ki bi lahko različno
vplivala na poslovanje. Ustvarjanje poslovnih prihodkov pri projektih večjega obsega in večjih pogodbenih
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Iz naslova varstva okolja smo uredili po posameznih lokacijah sledeče:
 Ureditev bazena za parkiranje vozil z naftnimi derivati (bitumenska emulzija) v Dobruški vasi,
 Posodobljena je kanalizacija v Drnovem,
 Izvedena je kanalizacija v betonarni Črnomelj z usedalnikom in ponikovalnico.

23

Konsolidirano letno poročilo 2010
Skupina CGP
vrednosti je v času pešanja gospodarske aktivnosti nedvomno izpostavljeno tveganju. Zaradi tega se tveganj
zavedamo in se z njimi soočamo.
Kot tveganje razumemo vsak mogoči bodoči dogodek ali stanje, ki bi negativno vplival na poslovanje ali
poslovni izid. Z ukrepi skušamo vplivati na izpostavljenost tveganju tako na grožnje kot tudi verjetnost
dogodka.



Tveganje neizpolnjevanja strateških ciljev lahko ogrozi poslovanje družbe. Doseganje strateških ciljev
Skupine CGP pomeni uspešno opravljanje področnih nalog in ustrezno strateško pozicioniranje.
Grožnjam, ki bi lahko pomenile nedoseganje strateških ciljev smo se zoperstavili s sodobno
organizacijo in projektnim vodenjem. Posamezni projekt je voden kot zaključena celota s svojim
vplivom na poslovni izid. Ukrepe za doseganje strateških ciljev je tako možno izvajati na vseh nivojih
vodenja.



Prodajno tveganje lahko ogrozi prodajo naših storitev ali materialov doma in v tujini. Kot prodajno
tveganje razumemo tudi vplive močne konkurence in njihovo uspešnost pri pridobivanju projektov.
Na vplive prodajnega tveganja smo pripravljeni s širokim spektrom dejavnosti, širjenjem delovanja na
celotno Slovenijo ter vključevanju vedno večjih izkušenj pri pripravi ponudb ter pridobivanju
projektov.



Nabavno tveganje vpliva na obvladovanje nabavnih pogojev, cen, rokov in kakovosti nabavljenih
materialov in storitev. Zaradi tega sodelujemo s preizkušenimi dobavitelji, kooperanti in podizvajalci. Z
obvladovanjem lastnih poslovnih procesov se lahko naši partnerji vključujejo tudi v ključne procese ter
tako zagotovijo enako raven kakovosti. Na vplive nabavnih pogojev in cen smo pripravljeni s
sklepanjem dolgoročnih partnerstev s ključnimi dobavitelji, ki skrbijo za nabavo naših strateških
materialov. V sodelovanju nudimo enak odnos našim partnerjem in s tem izpolnjujemo strateški cilj:
CGP – zaupanja vreden partner.



Kadrovsko tveganje lahko ogrozi potek ključnih poslovnih procesov. Negotovosti in tveganja, s
katerimi se podjetja spopadajo pri izvajanju različnih razvojnih projektov in glede napovedi pristojnih
institucij, so lahko v letu 2011 naslednja:
• Zmanjšan obseg del narekuje zmanjšanje stroškov dela in s tem tudi zmanjševanje števila
zaposlenih.
• Kadrovska tveganja povečuje tudi nekateri predlogi zakonov, ki niso v prid delodajalcem.
• Nefleksibilna organizacija, ki ovira učinkovito sprejemanje odločitev in njihovo uresničevanje.
• Staranje delovne sile in posledično iztrošenost zaposlencev, večji absentizem ipd..
• Neustrezna kadrovska struktura, pomanjkanje ustreznih kvalificiranih kadrov na eni strani in
povečano število administrativno režijskega kadra.
• Obvladovanje stroškov dela.
Usmerjena kadrovska politika upoštevajoč ta tveganja skrbi za ublažitev vseh negativnih efektov, ki bi
jih lahko povzročila kadrovska tveganja.



Tveganje zunanjih vplivov pomenijo vsi negativni vplivi na poslovanje iz poslovnega okolja
(ekonomski pretresi, sprememba navad, predpisi EU). Zaradi prodora na tuje trge se družba srečuje
tudi s tem. Ker smo čedalje bolj prisotni na tujih trgih, poleg tega tudi izven EU, obstajajo tveganja
povezana z aktivnim delovanjem družbe na tujih trgih in v odvisnosti od gospodarskega stanja teh
držav. Na ta tveganja smo pripravljeni z nenehnim spremljanjem okolja, makroekonomskih kazalcev,
ključnih trgov, s strateškimi partnerji ter podružnicamaa teh trgih ter iskanjem alternativnih možnosti
ukrepanja na grožnje te vrste.
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5.1 Strateška tveganja
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5.2 Finančna tveganja
Kreditno tveganje
Zaradi nizke gospodarske aktivnosti v letu 2010 se veliko podjetij sooča z likvidnostnimi težavami, predvsem so
se velike težave na tem področju pojavile v gradbeništvu. S tem pa se povišuje naše kreditno tveganje in
verjetnost, da bodo terjatve le delno oziroma sploh ne bodo poplačane. Zaradi težkih razmer na trgu smo
kreditno tveganje opredelili kot ključno tveganje in sprejeli določene aktivnosti, in sicer:
• Pridobivanje zavarovanj do kupcev s slabšo boniteto;
• Sproten nadzor slabih plačnikov ter poostritev omejevanja izpostavljenosti posameznim kupcem;
• Ob zamudah pri plačilu, se aktivira blokada nadaljnjih nakupov;
• Aktivno upravljanje s terjatvami (opomini, tožbe);
• Pospeševanje izvajanja medsebojnih in verižnih kompenzacij s kupci, kjer je to mogoče.
Menimo, da je izpostavljenost družb Skupine CGP pred kreditnim tveganjem zmerna.
Likvidnostno tveganje
Težka situacija v gradbeništvu je še bolj izpostavila možnost pomanjkanja likvidnih sredstev za servisiranje
poslovnih in finančnih obveznosti. Za zagotavljanje nemotene plačilne sposobnosti smo poskrbeli predvsem z:
• Rednim načrtovanjem denarnih tokov in tedenskimi spremljanji stanj kupcev in dobaviteljev;
• Uporabo okvirnih kreditnih linij;
• Upravljanje denarnih sredstev v skupini centralizirano v matični družbi;
• Poudarjanje aktivnosti na področju izterjave za povečanje njene vloge pri zagotavljanju rednih
prilivov;
• Večji poudarek zaračunavanju zamudnih obresti;
• Enotna finančna politika do kupcev in dobaviteljev v celotni Skupini CGP;
Obrestno tveganje
Je predvsem možnost izgube zaradi neugodnega gibanja obrestnih mer in s tem povečane obveznosti v
prihodnje. Med glavnimi aktivnostmi za zmanjšanje obrestnega tveganja štejemo:
• Spremljanje gibanja variabilnih obrestnim mer;
• Varovanje z uporabo ustreznih finančnih inštrumentov;
• Pogajanja s kreditnimi institucijami.
Glede na to, da imamo 70 % kreditnih linij vezanih na fiksno obrestno mero, menimo da je izpostavljenost
podjetja pred obrestnim tveganjem nizka.
Valutno tveganje
Valutno tveganje predstavlja izpada prihodkov zaradi neugodnega gibanja tečajev. Glede na to, da Skupina CGP
deluje tudi na tujih trgih je izpostavljen negativnemu gibanju tečajev, predvsem ameriškega dolarja, hrvaške
kune in albanskega leka. Glavne aktivnosti obvladovanja valutnega tveganja so:
Sklepanje pogodb s podizvajalci in dobavitelji v valuti kot je pogodba z investitorjem.
Prioriteta sklepanja pogodb v EUR, pri čemer se izognemo tečajnemu tveganju.
Aktivno spremljanje finančnih trgov.

Menimo, da je izpostavljenost valutnim tveganjem zmerna.

5.3 Tveganja delovanja


Tveganje izpada podpore predstavlja nezmožnost opravljanja ključnih poslovnih procesov zaradi
izpada tehnične ali informacijske podpore. Tehnična sredstva in oprema so zaradi tega redno
preizkušena in ustrezno testirana. Vsi poslovni procesi so informatizirani in ustrezno informacijsko
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podprti. Informacijski sistem v Skupini CGP je zasnovan kot zbir in logično zaključen nabor
informacijskih rešitev. Že v letu 2007 smo podporne funkcije informatizirali z informacijskim sistemom
Microsoft Navision ter tako postavili osnovo za vse ostale informacijske rešitve. Za zmanjšanje groženj
na tem področju smo se odločili za strateška partnerstva z dobavitelji, poleg tega pa uvedli
posamezne rešitve od večih dobaviteljev.
Tveganje nezmožnosti operativnega delovanja pomenijo vsa poznana in nepoznana naključna
tveganja, ki bi lahko ogrozilo ustaljeno delovanje ključnih poslovnih procesov. Ker je tako grožnja kot
verjetnost dogodka nepoznana, se je na ta tveganja težko pripraviti. Prav tako so nepoznane posledice
teh tveganj, vendar se pred določenimi tveganji zavarujemo pri zavarovalnici ter tako preprečimo
škodo družbam Skupine CGP. Gradbena zavarovanja sklepamo pri slovenskih zavarovalnicah.

Konsolidirano letno poročilo 2010
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6 Ravnanje s človeškimi viri
Za uresničevanje poslovnih strategij, postajajo ob hitrih tržnih, tehnoloških in demografskih spremembah,
kadrovski procesi nujen pogoj za uspešno poslovanje podjetij. Pridobiti, razviti in obdržati najboljše sodelavce
je strateška naloga, za katero so enako odgovorni vodje na vseh ravneh podjetja, kadrovski strokovnjaki ter
tudi ostali, ki to področje umeščajo v celotni sistem vodenja. Cilji posameznikov v organizaciji morajo biti v
skladu z njihovimi sposobnostmi ter hkrati povezani s cilji služb, enot oziroma podjetja. Le tako lahko vsak
posameznik polno prispeva k doseganju skupnih ciljev. V prihodnje je naš cilj pripraviti fleksibilnost sistema
organizacije in zagotoviti optimalno kadrovsko zasedbo glede na potrebe na trgu.
Graf 6: Izobrazbena struktura zaposlenih v Skupini CGP
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Kakovostno izobraževanje in usposabljanje sta bistvenega pomena, če želimo oblikovati družbo, temelječo na
znanju in uspešno tekmovati v zaostrenih razmerah na trgu. Tudi v letu 2010 smo v Skupini CGP namenili veliko
pozornost usposabljanju zaposlenih in ga definirali kot vseživljenjski proces, ki omogoča delavcem, da obdržijo
svojo zaposlitev, v njej napredujejo, se sami pripravijo na spremembo zaposlitve ali da si jo ponovno najdejo,
če so jo izgubili. Veliko pozornost smo namenili tudi usposabljanju na področju ravnanja z okoljem.
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Graf 7: Starostna struktura zaposlenih v Skupini CGP
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7 Družbena odgovornost
V Skupini CGP se zavedamo, da brez podpore skupnosti, v kateri delujemo, ne bi bili tako uspešni, kot smo.
Zato v obliki sponzorstev, donacij, sodelovanja pri dobrodelnih akcijah in z materialnimi prispevki spodbujamo
delovanje različnih organizacij v našem okolju.
Donatorska sredstva smo letos namenili različnim društvom, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo ter
dejavnostjo ohranjanja kulturne dediščine.
Sodelovali smo pri različnih prireditvah, med njimi najbolj odmevni 10. slovenski kongres o cestah in prometu v
Portorožu in dobrodelna prireditev za Fundacijo za pomoč bolnim otrokom. Bili smo tudi pokrovitelji
slavnostne akademije ob 20-letnici Televizije Vaš kanal.
V obliki materialov in sponzorstev smo spodbujali delovanje različnih društev, osnovnih šol, centrov in
organizacij in sicer:
•
Agencijo za šport Novo mesto,
•
Osnovno šolo Leskovec pri Krškem,
•
Rdeči križ Slovenije,
•
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije Novo mesto,
•
DEZ Dolenjski ekološki zavod Novo mesto,
•
Mladinski center Brežice.
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Podpiramo slovenske športnike, sponzoriramo Hokejsko društvo Olimpija, Košarkarski klub Krka–Telekom
Novo mesto, Rokometni klub Trimo Trebnje ter lokalna športna društva.
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Računovodsko poročilo
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Izjava o odgovornosti poslovodstva
Uprava potrjuje konsolidirane računovodske izkaze Skupine CGP za leto končano na dan 31. december 2010
in uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom.
Uprava je odgovorna za pripravo računovodskega poročila skupine tako, da le-to predstavlja resnično in
pošteno sliko premoženjskega stanja skupine in izidov njenega poslovanja za leto 2010.
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, da so
računovodski izkazi skupine skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju
podjetja ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Uprava je odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje
premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.

Novo mesto, junij 2011

Član uprave za tehnične zadeve
Marijan PREŠEREN

Član uprave za ekonomske zadeve
Martin ŠTUBLJAR
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Predsednik uprave
Marjan PEZDIRC
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8 Splošna razkritja
Načela priprave konsolidiranih računovodskih izkazov
Računovodski izkazi skupine CGP so izdelani v skladu z Zakonom o gospodarskih skupinah ter računovodskimi
in poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov. Izkazi upoštevajo temeljne računovodske
predpostavke: časovna neomejenost poslovanja, dosledna stanovitnost, strogo upoštevanje nastanka
poslovnega dogodka ter upoštevanje resnične in poštene predstavitve kot tudi merila za merjenje in
prevrednotovanje sredstev, kapitala in dolgov. Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi
celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Dodatne
predpostavke pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov: predpostavka enotnega podjetja, redpostavka
izkazovanja resničnega premoženjskega in finančnega stanja ter poslovnega izida, predpostavka popolnosti
skupine, predpostavka popolnosti vsebine računovodskih izkazov in enotnega zajemanja vanje, predpostavka
enotnega vrednotenja, predpostavka istega datuma, predpostavka dosledne stanovitnosti pri uporabi metod
konsolidiranja, predpostavka jasnosti in preglednosti, predpostavka gospodarnosti, predpostavka
pomembnosti.

Pri izdelavi KRI se seštejejo računovodski izkazi obvladujočega podjetja in njegovih odvisnih podjetij postavko
za postavko, tako da se seštevajo sorodne vrste sredstev, obveznosti, kapitala, prihodkov in odhodkov ter
denarnih tokov. Nato se izvedejo naslednji postopki:
1. konsolidacija kapitala:
a. izloči se knjigovodska vrednost finančne naložbe obvladujočega podjetja v vsakem odvisnem
podjetju in delež obvladujočega podjetja v kapitalu vsakega od odvisnih podjetij v skladu z
MSRP 3,
b. ugotovijo se neobvladujoči deleži v dobičku ali izgubi konsolidiranih odvisnih podjetij za
obravnavano obdobje poročanja in neobvladujoče deleže v čistih sredstvih odvisnih podjetij
je treba ugotoviti ločeno od deležev obvladujočega podjetja v lastniškem kapitalu v njih.
Neobvladujoče deleže v čistih sredstvih sestavljajo: znesek teh neobvladujočih deležev na
dan prvotne združitve, ki se izračuna v skladu z MSRP 3 ter spremembe neobvladujočih
deležev v lastniškem kapitalu od dneva združitve.
2. izločanje medsebojnih terjatev in obveznosti;
3. izločanje medsebojnih prihodkov in odhodkov;
4. izločanje neiztrženih čistih dobičkov in izgub, ki izhajajo iz notranjih poslov v skupini, ki se pripoznajo v
sredstvih, kot so na primer zaloge in osnovna sredstva;
5. obračun odloženega davka iz dobička v skladu z MRS 12 – Davek iz dobička.
Pred izvedbo popolnega uskupinjenja smo zagotovili sledeče:
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Uporabljena je metoda popolnega uskupinjevanja. Popolno uskupinjevanje je združevanje računovodskih
izkazov obvladujočega podjetja in od njega odvisnih podjetij od postavke do postavke, tako da se seštevajo
sorodne postavke sredstev, dolgov, kapitala, prihodkov in odhodkov.
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v posamičnih računovodskih izkazih odvisnih podjetij so za posamezne poslovne dogodke
uporabljene enake računovodske usmeritve kot v matičnem podjetju,
so postavke v posamičnih računovodskih izkazih odvisnih podjetij enako formalno
predstavljene, če niso, pa, da odvisna podjetja sestavijo posebne računovodske izkaze za
potrebe uskupinjenja, ki se razlikujejo od njihovih uradnih računovodskih izkazov,
so posamični računovodski izkazi uskupinjenih podjetij sestavljeni za poslovno leto, ki se
konča z istim dnem,
je določena metoda prevedbe iz tuje valute, v kateri so predstavljeni posamični računovodski
izkazi odvisnih podjetij, v predstavitveno valuto obvladujočega podjetja; in sicer pri sredstvih
in obveznostih do njihovih virov srednji tečaj Banke Slovenije, pri prihodkih in odhodkih
povprečni srednji tečaji, ki so veljali ob njihovem nastanku.

Poslovno leto družb skupine CGP je enako koledarskemu letu.
Podlage za sestavitev računovodskih izkazov
Računovodski izkazi družbe so pripravljeni v skladu z računovodskimi in poročevalskimi zahtevami Slovenskih
računovodskih standardov 2006, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo in v zahtevami Zakona o
gospodarskih skupinah.
Vsi računovodski izkazi so predstavljeni v EUR.
Pri pripravi izkazov so upoštevana splošna pravila o členitvi izkazov bilance stanja, izkaza poslovnega izida in
vrednotenja postavk v računovodskih izkazih, vsebina prilog k izkazom in zahteve glede poslovnega poročila,
kar ustreza resničnemu in poštenemu prikazu poslovanja skupine v letnem poročilu.
Lastništvo obvladujoče družbe v odvisnih skupinah
CGP, d.d. je obvladujoče podjetje in ima v svoji skupini na dan 31.12.2010 naslednja odvisna podjetja v
Sloveniji v navedenem odstotku lastništva:
(1) CGP – GIP, d.o.o.

86,38%

(2) CGP – CP, d.o.o.

100,00%

(3) CGP-Logistika, d.o.o.

100,00%

(4) IGM Sava, d.o.o.

90,48%

(5) CGP-Gradnje, d.o.o.

78,85%

(6) CGP-Asfalti, d.o.o.

100,00%

(7) CGP d.o.o. Zagreb

100,00%

(8) CGP Beograd d.o.o.

100,00%

(9) CGP Sarajevo d.o.o.

100,00%

Narava poslovanja in pomembnejše dejavnosti
Družbe v skupini so registrirane predvsem za opravljanje naslednjih dejavnosti:
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ter naslednja odvisna podjetja v tujini:
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pridobivanje gramoza in peska,
trgovina z gradbenim materialom,
gradnja cest, železniških prog,
hidrogradnja in urejanje voda,
druge dejavnosti javne higiene,
proizvodnja sveže betonske mešanice,
proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo,
splošna gradbena dela,
pleskarska dela,
poslovanje z nepremičninami,
raziskave tržišča ter analize javnega mnenja,
svetovanje v zvezi s poslovanjem in upravljanjem,
odnosi z javnostmi.

Našteli smo le nekaj najpomembnejših.
Zaposleni
Število vseh zaposlenih na koncu poslovnega leta je 446.
Povprečno število zaposlenih iz ur v poslovnem letu 2010 je 436,68.
Stopnja izobrazbe

Število zap.
Število zap. iz ur

CGP,
d.d.

CGPGIP,
d.o.o.

CGPCGP-CP,
LOGISTIKA,
d.o.o.
d.o.o.

IGM
SAVA
d.o.o.

CGPCGP,
GRADNJE, d.o.o. d.o.o.
BEOGRAD

"CGPBH"
SKUPAJ
d.o.o.
Sarajevo

137

35

62

62

41

107

1

1

446

134,69

33,79

59,28

66,14

39,20

101,57

1,00

1,00

436,68

Obvladujoče podjetje je sestavilo konsolidirane izkaze in izvedlo popolno uskupinjevanje računovodskih
izkazov matičnega podjetja CGP d.d. in odvisnih podjetij CGP-GIP d.o.o., IGM Sava, d.o.o., CGP-Gradnje, d.o.o.,
CGP-CP, d.o.o., CGP-Logistika, d.o.o., ter CGP d.o.o. Zagreb, CGP Beograd d.o.o., CGP Sarajevo d.o.o.
Skupinsko letno poročilo je mogoče dobiti na sedežu družbe CGP, d.d. na Ljubljanski cesti 36, Novo mesto.

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo v ustrezno funkcionalno valuto po menjalnem tečaju na dan posla.
Denarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja,
se preračunajo v funkcionalno valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne
razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcionalni valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino
efektivnih obresti in plačil med obdobjem kot tudi odplačno vrednost v tuji valuti, preračunano po menjalnem
tečaju na koncu obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti, izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni
vrednosti, se pretvorijo v funkcionalno valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene
vrednosti. Nedenarne postavke, izražene v tuji valuti in izmerjene po izvirni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko
valuto po menjalnem tečaju na dan posla. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.
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Tečaj in način preračuna v domačo valuto
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8.1 Bilanca stanja skupine CGP na dan 31. december 2010
(v EUR)

SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR

1

1. Dolgoročne premoženjske pravice
2. Dobro ime
3. Druga neopredmetena sredstva
II.

Opredmetena osnovna sredstva

2

1. Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
2. Oprema skupaj
3. Opred. osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opred. osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opred. osn. sredstev
III. Naložbene nepremičnine

3

IV. Dolgoročne finančne naložbe

4

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
c) Druge delnice in deleži
č) Druge dolgoročne finančne naložbe
2. Dolgoročna posojila
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
b) Druga dolgoročna posojila drugim
V.

Dolgoročne poslovne terjatve

5

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odložene terjatve za davek

6

B. KRATKOROČNA SREDSTVA
I.
II.

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

7

Zaloge

8

1. Material
2. Nedokončana proizvodnja
3. Proizvodi in trgovsko blago
III. Kratkoročne finančne naložbe

9

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
c) Druge kratkoročne finančne nalobe
2. Kratkročna dana posojila
b) Kratkoročne dana posojila drugim
IV. Kratkoročne poslovne terjatve

10

1. Kratkorocne poslovne terjatve do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V.

Denarna sredstva

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

11
12

Č. ZABILANČNA SREDSTVA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. KAPITAL
I.

13

Vpoklicani kapital
1. Osnovni kapital

II.

Kapitalske rezerve

III. Rezerve iz dobička
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže
3. Rezerve za lastne delice
5. Druge rezerve iz dobička
VI. Presežek iz prevrednotenja

14

IV. Preneseni čisti poslovni izid

15

V.

16

Čisti poslovni izid poslovnega leta

VI. Razlika iz konsolidiranja
VII. Manjšinjski kapital

17

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

18

2. Druge rezervacije
3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

31. 12. 2010
142.862.814,70
22.130.444,31
2.077.605,35
1.868,18
1.707.799,86
367.937,31
18.215.842,98
13.638.953,68
6.378.795,88
7.260.157,80
4.261.067,42
315.821,88
315.821,88
0,00
599.297,04
929.005,50
929.005,50
0,00
0,00
929.005,50
0,00
0,00
0,00
1.932,15
0,00
1.932,15
306.761,29
120.037.260,88
17.745.885,97
17.638.085,46
1.234.065,41
12.548.675,84
3.855.344,21
46.381.470,22
20.100.593,29
0,00
20.100.593,29
26.280.876,93
26.280.876,93
36.932.622,33
0,00
32.567.972,57
4.364.649,76
1.339.196,90
695.109,51
42.876.108,86
142.862.814,70
42.080.184,21
4.525.531,23
4.525.531,23
9.338.458,02
2.182.597,88
460.783,27
0,00
0,00
1.721.814,61
8.678.008,56
14.249.164,51
2.662.812,11
-2.806,83
446.418,73
818.854,82
807.407,74
11.447,08

%
100,00%
15,49%
1,45%
0,00%
0,26%
1,20%
12,75%
9,55%
4,46%
5,08%
2,98%
0,22%
0,22%
0,00%
0,42%
0,65%
0,65%
0,00%
0,00%
0,65%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,21%
84,02%
12,42%
12,35%
0,86%
8,78%
2,70%
32,47%
14,07%
0,00%
14,07%
18,40%
18,40%
25,85%
0,00%
22,80%
3,06%
0,94%
0,49%
30,01%

100,00%
29,45%
3,17%
3,17%
6,54%
1,53%
0,32%
0,00%
0,00%
1,21%
6,07%
9,97%
1,86%
0,00%
0,31%
0,31%
0,57%
0,01%

31. 12. 2009
154.388.944,38
24.125.125,43
2.870.729,79
308.987,39
2.153.887,82
407.854,58
17.907.611,94
12.672.819,60
6.485.493,45
6.187.326,15
2.957.969,06
2.276.823,28
2.276.823,28
0,00
615.593,50
812.038,67
801.232,32
703,75
0,00
800.528,57
10.806,35
0,00
10.806,35
7.842,35
0,00
7.842,35
1.911.309,18
129.891.176,30
17.745.885,97
20.824.358,88
1.193.986,11
14.254.004,34
5.376.368,43
54.637.500,04
25.735.652,57
0,00
25.735.652,57
28.901.847,47
28.901.847,47
34.942.300,91
0,00
25.850.409,31
9.091.891,60
1.741.130,49
372.642,66
31.554.319,67
154.388.944,38
33.093.463,54
4.491.841,33
4.491.841,33
9.303.206,22
2.178.813,34
456.998,73
0,00
0,00
1.721.814,61
2.599.344,63
12.179.960,24
1.897.301,19
564,27
442.432,32
739.134,32
366.659,76
372.474,56

%

Indeks
2010 / 2009

100,00%

92,5

15,63%

91,7

1,86%

72,4

0,20%

0,6

1,40%

79,3

0,26%

90,2

11,60%

101,7

8,21%

107,6

4,20%

98,4

4,01%

117,3

1,92%

144,1

1,47%

13,9

1,47%

13,9

0,00%

0,0

0,40%

97,4

0,53%

114,4

0,52%

115,9

0,00%

0,0

0,52%

0,0

0,01%

116,0

0,00%

0,0

0,00%

0,0

0,01%

0,0

0,01%

24,6

0,00%

0,0

0,01%

24,6

1,24%

16,0

84,13%

92,4

11,49%

100,0

13,49%

84,7

0,77%

103,4

9,23%

88,0

3,48%

71,7

35,39%

84,9

16,67%

78,1

0,00%

0,0

16,67%

78,1

18,72%

90,9

18,72%

90,9

22,63%

105,7

0,00%

0,0

16,74%

126,0

5,89%

48,0

1,13%

76,9

0,24%

186,5

20,44%

135,9

100,00%

92,5

21,44%

127,2

2,91%

100,8

2,91%

100,8

6,03%

100,4

1,41%

100,2

0,30%

100,8

0,00%

0,0

0,00%

0,0

1,12%

100,0

1,68%

333,9

7,89%

117,0

1,23%

140,3

0,00%

-497,4

0,29%

100,9

0,48%

110,8

0,24%

220,2

0,24%

3,1
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C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I.

19

Dolgoročne finančne obveznosti
2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

II.

Dolgoročne poslovne obveznosti

20

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti
III. Odložene obveznosti za davek

21

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I.

Kratkoročne finančne obveznosti

22

1. Kratkoročna posojila dobljena pri družbah v skupini
2. Kratkoročna posojila do bank
4. Druge kratkoročne finančne obveznosti
II.

Kratkoročne poslovne obveznosti

23

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. KRATKOROČNE PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE

24

E. ZABILANČNE OBVEZNOSTI

25

31. 12. 2010
6.445.698,61
4.000.000,00
4.000.000,00
256.116,86
256.116,86
2.189.581,75
93.111.175,41
62.443.476,84
0,00
57.153.644,41
5.289.832,43
30.667.698,57
0,00
26.927.854,04
136.325,59
3.603.518,94
406.901,65
42.875.876,74

%
4,51%
2,80%
2,80%
0,18%
0,18%
1,53%
65,18%
43,71%
0,00%
40,01%
3,70%
21,47%
0,00%
18,85%
0,10%
2,52%
0,28%
30,01%

31. 12. 2009
8.766.897,40
5.858.333,33
5.858.333,33
510.380,86
510.380,86
2.398.183,21
109.877.310,24
77.449.370,05
0,00
56.259.935,99
21.189.434,06
32.427.940,19
0,00
28.004.196,43
840.237,92
3.583.505,85
1.912.138,88
31.554.319,67

%

Indeks
2010 / 2009

5,68%

73,5

3,79%

68,3

3,79%

68,3

0,33%

50,2

0,33%

50,2

1,55%

91,3

71,17%

84,7

50,17%

80,6

0,00%

0,0

36,44%

101,6

13,72%

25,0

21,00%

94,6

0,00%

0,0

18,14%

96,2

0,54%

16,2

2,32%

100,6

1,24%

21,3

20,44%

135,9

Član uprave za tehnične zadeve
Marijan PREŠEREN

Član uprave za ekonomske zadeve
Martin ŠTUBLJAR

Predsednik uprave
Marjan PEZDIRC
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8.1.1

Pojasnila k bilanci stanja skupine CGP

Vsa splošna razkritja posameznih postavk bilance stanja Skupine CGP so razvidna iz opredelitev bilance stanja
obvladujočega podjetja, zato v nadaljevanju razkrivamo samo vrednosti ter pojasnila posameznih
konsolidacijskih knjižb.
SREDSTVA
Pojasnilo št. 1: NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročne premoženjske pravice, dobro ime prevzetega podjetja,
predujme za neopredmetena sredstva, dolgoročno odložene stroške razvijanja, druga neopredmetena sredstva
ter druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve in znašajo 2.077.605,35 EUR.
Med navedenimi sredstvi skupina izkazuje dolgoročne premoženjske pravice za računalniške programe, ki so
namenjeni opravljanju posameznih funkcij za obdobje, daljše od leta dni. Glede na spremenjene SRS se
vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva od 1.1.2010 uvrščajo med na drug način obvladovana
opredmetena osnovna sredstva.
Med navedenimi sredstvi skupina izkazuje dobro ime prevzetega podjetja v višini 1.707.799,86 EUR.
Dne 30.6.2009 je skupina CGP – V.G. pripojila družbo K-ZID, d.o.o..
Dobro ime je presežek nabavne vrednosti poslovne združitve nad deležem prevzemnika v čisti pošteni
vrednosti razpoznavnih sredstev, dolgov in pogojnih obveznosti. Dobro ime se pojavi takrat, ko je nabavna
vrednost pripojene družbe višja od poštene vrednosti ugotovljenega čistega premoženja. Dobro ime se
pripozna kot sredstvo na datum prevzema v skladu s SRS 2.
Dobro ime se ne amortizira, ampak se prevrednotuje zaradi oslabitev (SRS 2.26). Na dan 31.12.2010 se opravi
slabitev dobrega imena v višini 446.087,96 EUR:
1. Znesek v višini 22.016,33 EUR je posledica prodaje stanovanja v PSO Dravlje,
2. Znesek v višini 424.071,63 EUR je posledica opravljene slabitve dobrega imena. Dobro ime je nastalo
ob pripojitvi podjetja K-Zid, d.o.o. k podjetju CGP-V.G., d.o.o. in se v celoti nanaša na projekt Dravlje.
Opravljena slabitev iz tega naslova je posledica slabitve v višini 2,5 odstotka v skladu z ocenjenimi
prihodnjimi denarnimi tokovi, ki so za 2,5 odstotka nižji kot so bili prvotno načrtovani.

Dobro ime, ki izhaja iz prevzema, je prevzemnikovo plačilo zaradi pričakovanja prihodnjih gospodarskih koristi.
Prihodnje gospodarske koristi lahko izhajajo iz sinergije pridobljenih prepoznavnih sredstev ali iz sredstev, ki se
posamič ne morejo pripoznati v računovodskih izkazih. Dobro ime ne ustvarja denarnih tokov neodvisno od
drugih sredstev ali skupin sredstev, zato ni mogoče ugotoviti nadomestljive vrednosti dobrega imena kot
posamičnega sredstva.
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Naložba v dobro ime je presežek nabavne vrednosti prevzetega podjetja ali dela prevzetega podjetja nad
določljivo pošteno vrednostjo pridobljenih sredstev, zmanjšano za njegove dolgove in pogojne obveznosti.
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Pri preizkušanju, ali je denar ustvarjajoča enota oslabljena, mora podjetje dobro ime, ki izvira iz pripojitve,
razporediti na vse denar ustvarjajoče enote od katerih podjetje pričakuje prihodnje koristi. Če je bilo dobro ime
razporejeno na denar ustvarjajočo enoto, ki je bila odtujena, je treba odpraviti tudi dobro ime.
Vrednost emisijskih kuponov znaša 5.798,00 EUR, ki jih v skladu z Pojasnilom 1 k SRS 2 (2006) - Emisijski
kuponi.
Tabela 10: Preglednica amortizacijskih stopenj neopredmetenih sredstev s končno dobo koristnosti
Najnižja stopnja

Najvišja stopnja

Usredstveni stroški naložb-vlaganja v tuja OS

10,0%

20,0%

Dolgoročne premoženjske pravice

20,0%

20,0%

Druga neopredmetena sredstva

10,0%

50,0%

Tabela 11: Preglednica gibanja neopredmetenih sredstev s končno dobo koristnosti po posameznih
kategorijah
(v EUR)

Usredstveni
stroški naložbtuja OS

Dolgoročne
premoženjske
pravice

Druga
neopredmetena
sredstva

Skupaj

727.049,18

76.499,74

647.105,43

1.450.654,35

20.743,45

0,00

17.714,44

38.457,89

0,00

0,00

-28.348,28

-28.348,28

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31. december 2009
Pridobitve med letom
Odtujitve med letom
Prevrednotenje – oslabitve
Prenos med opredmetena OS

0,00

0,00

0,00

0,00

-747.792,63

0,00

0,00

-747.792,63

0,00

76.499,74

636.471,59

712.971,33

431.287,22

63.274,31

247.947,85

742.509,38

0,00

0,00

-28.348,28

-28.348,28

30.973,44

11.357,25

56.081,17

98.411,86

Stanje 31. december 2010

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31. december 2009
Odtujitve med letom
Amortizacija
Prenos med opredmetena OS

-462.260,66

0,00

0,00

-462.260,66

0,00

74.631,56

275.680,74

350.312,30

Neodp. vred. 31. december 2009

295.761,96

13.225,43

399.157,58

708.144,97

Neodp. vred. 31. december 2010

0,00

1.868,18

360.790,85

362.659,03

Stanje 31. december 2010

Tabela 12: Preglednica amortizacijskih stopenj opredmetenih osnovnih sredstev
Najnižja stopnja

Najvišja stopnja

Gradbeni objekti

1,5%

5,0%

Oprema, vozila, mehanizacija,…

5,0%

25,0%

Osebni avtomobili

12,5%

25,0%

Računalniki in računalniška oprema

20,0%

50,0%

Konsolidirano letno poročilo 2010
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Tabela 13: Preglednica gibanja opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih kategorijah
(v EUR)

Zemljišča

Zgradbe

Neprem. v
gradnji

Oprema in
druga OOS

Drobni
inventar

Oprema v
izdelavi

2.276.823,28 17.199.235,57

Oprema
finančni
najem

Skupaj

NABAVNA VREDNOST
Stanje 31. december 2009
Pridobitve med letom
Odtujitve med letom

6.485.493,45 10.263.812,97

31.339,32

9.096,44

240.611,81

60.528,41

1.368.875,43

2.743,05

0,00

183.579,85

-271.789,56 -1.257.771,02

0,00

-281.710,86

-1.241,39

0,00

-57.390,44 -1.869.903,27

1.317.612,19 -2.047.697,07

542.693,71

0,00

0,00

0,00

-187.391,17

721.625,37

0,00

0,00

0,00

747.792,63

315.821,88 19.550.719,22

32.840,98

9.096,44

8.742.052,92 45.593.593,27
7.159.767,85 26.637.048,80

165.091,99

Prenos iz investicij v teku

0,00

Prenos v opredm.osn.sred.

0,00

Stanje 31. december 2010

0,00

6.378.795,88 10.564.265,95

26.167,26

8.615.863,51 44.881.664,54
2.021.430,54

POPRAVEK VREDNOSTI
Stanje 31. december 2009

0,00

0,00 15.374.616,59

26.177,54

0,00

Odtujitve med letom

0,00 -1.098.340,58

4.076.486,82

0,00

-275.104,47

-1.075,35

0,00

-43.956,88 -1.418.477,28

Amortizacija

0,00

325.961,91

0,00

756.812,45

2.620,36

0,00

611.523,39

1.696.918,11

Amortizacija prenos v OOS

0,00

0,00

0,00

462.260,66

0,00

0,00

0,00

462.260,66

Stanje 31. december 2010

0,00

3.304.108,15

0,00 16.318.585,23

27.722,55

0,00

7.727.334,36 27.377.750,29

Neodp. vred. 31. december 2009

6.485.493,45

6.187.326,15

2.276.823,28

1.824.618,98

5.161,78

9.096,44

1.456.095,66 18.244.615,74

Neodp. vred. 31. december 2010

6.378.795,88

7.260.157,80

315.821,88

3.232.133,99

5.118,43

9.096,44

1.014.718,56 18.215.842,98

Zbir opredmetenih osnovnih sredstev skupine znaša 18.215.842,98 EUR.
POJASNILO št. 3: NALOŽBENE NEPREMIČNINE
Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost
dolgoročne naložbe.Za odločitev, ali se nepremičnina razvrsti kot naložbena nepremičnina, je potrebna
presoja. Skupina opredeli sodila, tako da lahko presoja dosledno v skladu z opredelitvijo pojma naložbene
nepremičnine in z napotki v MRS od 40.7 do 40.13.
Naložbene nepremičnine v znesku 599.297,04 EUR predstavljajo nepremičnine – hala za trafo postaje v
vrednosti 306.534,82 EUR, oddane v najem družbi SCHEID SAVA d.o.o in nepremičnino Kamnolom Gunte v
vrednosti 292.762,22 EUR oddano v najem družbi CGP, d.d..
Pojasnilo št. 4: DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Dolgoročne finančne naložbe v kapital drugih družb so dolgoročne finančne naložbe, ki jih namerava skupina
posedovati v obdobju, daljšem od leta dni. Družbe v to skupino razporedijo vse finančne deleže družb z
omejeno odgovornostjo in delnice družb, ki ne kotirajo na borzi. Stroški posla so vključeni v nabavno vrednost
teh finančnih naložb. Po pridobitvi pa naj se njihova vrednost ne bi spreminjala, razen če obstajajo razlogi in
dokazi, da je potrebna oslabitev.
Tabela 14: Preglednica dolgoročnih finančnih naložb
Leto 2009

Deleži v podjetjih v skupini

0,00

703,75

0,0

Drugi dolgoročni deleži

0,00

0,00

0,0

Druge dolgoročne finančne naložbe

929.005,50

800.528,57

116,0

Skupaj

929.005,50

801.232,32

115,9

Dolgoročne finančne naložbe v družbe v skupini, ki so zajete v konsolidirane računovodske izkaze, se v
posamičnih računovodskih izkazih vrednotijo po nabavni vrednosti s pripisanimi nakupnimi stroški. Posebej se
izkazujejo popravki vrednosti takih naložb.
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Tabela 15: Preglednica dolgoročnih finančnih naložb v skupini

(v EUR)

% v lastništvu na
dan 31. 12. 2010

31.12.2010

31.12.2009

INDEKS
2010 / 2009

Planum Novo mesto gradbeništvo, d.o.o.

0,00%

0,00

258.304,14

0,0

CGP – VISOKE GRADNJE, d.o.o.

0,00%

0,00

0,00

0,0

CGP – GIP, d.o.o.

86,38%

7.010,52

7.010,52

100,0

IGM Sava, d.o.o.

90,48%

3.435.778,67

3.435.778,67

100,0

CGP INVEST, d.o.o.

0,00%

0,00

1.293.607,08

0,0

CGP-GRADNJE, d.o.o.

78,85%

164.517,61

164.517,61

100,0

CGP – CP, d.o.o.

100,00%

70.000,00

70.000,00

100,0

CGP – Logistika, d.o.o.

100,00%

254.000,00

254.000,00

100,0

CGP-Asfalti, d.o.o.

100,00%

7.500,00

0,00

0,0

CGP, d.o.o. Zagreb

100,00%

44.671,45

44.671,45

100,0

CGP Sarajevo, d.o.o.

100,00%

8.900,20

8.900,20

100,0

CGP Beograd, d.o.o.

100,00%

2,69

2,69

100,0

3.992.381,13

5.536.792,35

72,1

Skupaj

Skupina izkazuje naložbe v podjetja v skupini po nabavni vrednosti, znižane za oslabitev, ki je nastala pred
uvedbo SRS 2006.
V konsolidacijskih postopkih so bile pobotane finančne naložbe obvladujoče družbe v višini - 3.992.381,13 EUR
ter kapital odvisnih družb v višini -2.782.998,93 EUR. Ugotovljena razlika je posledica konsolidacijskih knjižb, ko
so podjetja prvič vključena v skupino. Razlika predstavlja dobro ime kot pozitivno razliko med nakupno
vrednostjo in obračunano pošteno vrednostjo razpoznavnih sredstev v višini 1.724.562,54 EUR ter slabo ime v
višini 515.180,35 EUR.
Druga dolgoročna posojila v višini 929.005,50 EUR predstavljajo predvsem naložbe v delnice ter druge deleže
kupljene z namenom prodaje.
Pojasnilo št. 4: DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Skupina med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami ne izkazuje medsebojnih terjatev.
Dolgoročne terjatve iz poslovanja so dolgoročno dana posojila za odkup stanovanj po Stanovanjskem zakonu iz
leta 1991 ter dolgoročne poslovne terjatve iz naslova stanovanjskega rezervnega sklada v znesku 1.932,15 EUR.

Tekoči davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto ob
uporabi davčno priznanih stopenj, veljavnih na dan poročanja.
Odloženi davki in obveznosti za davek od dohodka se obračunavajo po metodi obveznosti v bilanci stanja.
Pripoznajo se samo odložene terjatve in obveznosti, ki izhajajo iz začasnih razlik. Terjatve za odložene davke se
ocenjujejo na dan poročanja in slabijo za tisti del terjatev, za katerega ni več mogoče pričakovati, da bo v
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prihodnosti obstajal ustrezen obdavčljiv dobiček, v breme katerega bo mogoče uporabiti neizkoriščene davčne
izgube.
Obveznosti od terjatve za odložene davke se izmerijo na podlagi davčnih stopenj, za katere se pričakuje, da
bodo uporabljene, ko bo sredstvo realizirano ali obveznost plačana. Pri tem se upošteva davčna stopnja,
veljavna na dan poročanja.
Dolgoročno odloženo terjatev za davek kot posledica začasne razlike med računovodskim in obdavčljivim
dobičkom izkazujemo v višini 306.761,29 EUR.
V poslovnem letu 2010 smo oblikovali odložene terjatve za davek v višini 239.225,02 EUR iz naslova terjatev za
odloženi davek iz odbitnih začasnih razlik, ki so nastale kot posledica začasno nepriznanih odhodkov iz naslova
odprave finančne naložbe v hčerinsko podjetje ob pripojitvi k podjetju, ki ni del skupine. Odpravili smo
odložene terjatve za davek iz naslova v preteklih letih oblikovanih rezervacij za garancije v višini 6.774,53 EUR.
Tabela 16: Gibanje odloženih terjatev za davek
(v EUR)
Stanje 31. decembra 2009

Naložbe

Rezervacije

Popravek terjatev

Skupaj

0,00

70.780,62

3.530,18

74.310,80

239.225,02

0,00

0,00

239.225,02

Zmanjšanje preko izkaza poslovnega izida

0,00

-6.774,53

0,00

-6.774,53

Povečanje preko drugega vseobsegajočega donosa

0,00

0,00

0,00

0,00

Povečanje preko izkaza poslovnega izida

Zmanjšanje preko drugega vseobsegajočega donosa
Stanje 31. decembra 2010

0,00

0,00

0,00

0,00

239.225,02

64.006,09

3.530,18

306.761,29

Pojasnilo št. 6: SREDSTVA ZA PRODAJO
Nekratkoročna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo so nekratkoročna sredstva, za katere knjigovodsko
vrednost se utemeljeno predvideva, da bo poravnana predvsem s prodajo, in ne z nadaljnjo uporabo. Skupina
izkazuje nekratkoročna sredstva v skupini 67 – Nekratkoročna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
naslednje zaključene celote v višini 17.745.885,97 EUR po pošteni vrednosti:

Na dan 31. 12. 2008 je bila opravljena cenitev na pošteno vrednost osnovnih sredstev namenjenih prodaji:
Šentjernej, ŠPC Kranjska Gora, Ljubljanska cesta 47 ter Žadovinek v dobro prevrednotovalnega popravka
kapitala ter v breme popravka presežka iz prevrednotenja. V skladu z enotnim izkazovanjem sredstev za
prodajo po pošteni vrednosti, je bila z vključitvijo nove lokacije opravljena cenitev na dan 31.12.2009 po
pošteni vrednosti gospodarskega objekta Dobruška vas (industrijska hala) ter nadomestnega objekta Dobruška
vas (infrastrukturna zemljišča z objekti).
Ker jih skupina namerava odtujiti, jih izkazuje med sredstvi za prodajo.
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Osnovna sredstva namenjena prodaji – Šentjernej
Osnovna sredstva namenjena prodaji – ŠPC Kranjska Gora
Osnovna sredstva namenjena prodaji – Ljubljanska cesta 47
Osnovna sredstva namenjena prodaji – Žadovinek
Osnovna sredstva namenjena prodaji – Dobruška vas
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V letu 2010 je potekala zadnja faza pred končno sklenitvijo pogodbe o prodaji ter gradnji trgovskega centra na
lokaciji bivše upravne stavbe, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto. Med sredstvi za prodajo predstavljajo
nepremičnine na Ljubljanski cesti 47 preko 70 odstotkov celotne vrednosti.
Za ostala sredstva namenjena prodaji kljub prodajnim aktivnostim, ni bilo realizirane prodaje. Ocenjujemo, da
je to posledica investicijskega krča, ki se je nadaljeval tudi v letu 2010.
Pojasnilo št. 7: ZALOGE
Tabela 17: Preglednica zalog
(v EUR)

1. Material

Leto 2010

Leto 2009

INDEKS
2010 / 2009

1.234.065,41

1.193.986,11

103,36

2. Nedokončana proizvodnja

12.548.675,84

14.254.004,34

88,04

3. Proizvodi in trgovsko blago

3.855.344,21

5.376.368,43

71,71

17.638.085,46

20.824.358,88

84,70

Skupaj

Nedokončano proizvodnjo predstavljajo nedokončane storitve na projektih Dravlje in Črna vas. Zaloge
proizvodov znašajo 1.308.116,14 EUR, kar predstavlja zaloge lastnih izdelkov na proizvodnih enotah. Večji del
trgovskega blaga so zemljišča v višini 2.547.228,07.
Zaloge v konsolidirani bilanci stanja zajemajo zaloge obvladujočega podjetja in odvisnih podjetij. V
konsolidacijskem postopku ni bilo izločanja vmesnih dobičkov in izgub.
Pojasnilo št. 9: KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Tabela 18: Preglednica kratkoročnih finančnih naložb (brez posojil)
(v EUR)

Leto 2010

INDEKS
2010 / 2009

Leto 2009

1. Naložbe v deleže in delnice:
a) ki kotirajo na borzi

7.818.346,99

15.071.790,33

51,87

b) ki ne kotirajo na borzi

12.282.246,30

10.663.862,24

115,18

Skupaj

20.100.593,29

25.735.652,57

78,10

Tabela 19: Preglednica kratkoročnih posojil

Posojila družbam v skupini

Leto 2010

INDEKS
2010/ 2009

Leto 2009
0,00

0,00

0,00

Posojila drugim

26.280.876,93

28.889.829,16

90,97

Skupaj

26.280.876,93

28.889.829,16

90,97

Skupina pod postavko posojila drugim izkazuje 23.106.158,95 EUR posojil ter 3.170.694,81 EUR kratkoročnih
terjatev za obresti od kreditov ter kratkoročni depozit pri banki v višini 4.023,17 EUR.
Skupina ne izkazuje medsebojnih naložb.
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Pri konsolidiranju so bila pobotana naslednja kratkoročna dana in prejeta posojila ter terjatve iz naslova
obrestii:
Dana posojila v skupini znašajo 3.364.666,36 EUR od tega (terjatev navedenih podjetij):
 CGP, d.d.
3.352.891,99 EUR
 CGP-GIP, d.o.o.
644,82 EUR
 IGM Sava, d.o.o.
11.022,16 EUR
 CGP - Gradnje, d.o.o.
107,39 EUR
Prejeta posojila v skupini znašajo 3.364.666,36 EUR od tega (obveznosti navedenih podjetij):
 CGP, d.d.
11.774,37 EUR
 CGP-GIP, d.o.o.
3.169.366,04 EUR
 IGM Sava, d.o.o.
45,54 EUR
 CGP d.o.o. Zagreb
5.022,80 EUR
 CGP, d.o.o. Sarajevo
122.241,92 EUR
 CGP, d.o.o. Beograd
56.215,69 EUR
Kratkoročno dana posojila podjetjem v skupini so se obrestovala po priznani obrestni meri za posojila med
povezanimi osebami v času odobritve.
Pojasnilo št. 10: KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE
Kratkoročne poslovne terjatve znašajo 36.932.622,33 EUR. Temeljna predpostavka konsolidiranja
(uskupinjevanja) je predpostavka enotnega podjetja, kar je razlog, da v uskupinjenih računovodskih izkazih ne
morejo biti izkazane terjatve in obveznosti med podjetji v skupini, ki predstavljajo notranja obračunska
razmerja.
Pri konsolidiranju terjatev so bile pobotane naslednje medsebojne terjatve in obveznosti:

Izločitev medsebojnih obveznosti po posameznih podjetjih skupine v višini 15.365.632,27 EUR:
CGP, d.d.
11.000.310,06 EUR
CGP-CP, d.o.o
1.810.427,01 EUR
CGP-GIP, d.o.o.
1.483.398,17 EUR
CGP-LOGISTIKA, d.o.o.
696.113,34 EUR
IGM SAVA, d.o.o.
24.526,37 EUR
CGP - GRADNJE, d.o.o.
350.857,32 EUR
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Izločitev medsebojnih terjatev po posameznih podjetjih skupine v višini 15.365.632,27 EUR:
CGP, d.d.
3.034.978,89 EUR
CGP-CP, d.o.o
4.999.515,07 EUR
CGP-GIP, d.o.o.
65.521,16 EUR
CGP-LOGISTIKA, d.o.o.
1.665.802,72 EUR
IGM Sava, d.o.o.
385.862,55 EUR
CGP - GRADNJE, d.o.o.
5.052.326,40 EUR
CGP d.o.o. Zagreb
55.854,19 EUR
CGP d.o.o. Sarajevo
50.771,29 EUR
CGP d.o.o. Beograd
55.000,00 EUR
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Pojasnilo št. 14: DENARNA SREDSTVA
V tej postavki skupina izkazuje denarna sredstva v blagajni, prejete čeke in druge takoj unovčljive vrednostne
papirje ter knjižni denar (denar na računih pri bankah ali drugih finančnih institucijah, depozite na vpogled) in
denar na poti.
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti. Izjema so denarna
sredstva, izražena v tuji valuti. Devizna sredstva se preračunajo po tečaju ECB na dan transakcije. Tečajno
razliko, ki se pri tem pojavi in poviša ali zniža prvotno izkazano vrednost, obravnavamo kot finančni prihodek
oziroma kot finančni odhodek. Skupina izkazuje denarna sredstva v skladu s SRS 7.
Denarna sredstva na dan 31. 12. 2010 znašajo 1.339.196,90 EUR.
Pojasnilo št. 15: KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V skladu s SRS 12 med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene
stroške oziroma kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke.
Kot razmejeni strošek oziroma odhodek skupina knjiži plačilo ali že prejem računa za dobavo blaga ali storitev,
ki jih bo dobavitelj opravil pozneje.
Posebna vrsta kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev so vrednotnice, kot so poštne znamke, kolki in
podobno, ki se sicer hranijo v blagajni. Ko se vrednotnica porabi, se za njeno vrednost izkažejo stroški oziroma
odhodki.
Stanje kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2010 znaša 695.109,51 EUR. Razmejeni znesek
v višini 597.468,27 EUR so kratkoročno odloženi stroški iz naslova narejenih in neobračunanih del. Preostalo so
kratkoročno odloženi stroški iz naslova odloženih stroškov obresti, odškodnin za uporabo zemljišč, zavarovanj
premoženja, provizij in naročnin ter druge manjše postavke.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Pojasnilo št. 16: KAPITAL
Kapital izraža lastniško financiranje podjetja in je z vidika podjetja njegova obveznost do lastnikov. Opredeljen
je ne samo z zneski, ki so jih lastniki vložili v podjetje, temveč tudi z zneski, ki so nastali pri poslovanju podjetja.
Znesek, s katerim je torej kapital podjetja izkazan v bilanci stanja, je odvisen od vrednotenja sredstev in dolgov.
Kapital skupine zajema kapital obvladujočega podjetja ter kapital odvisnih podjetij.

V konsolidacijskih knjižbah so bile pobotane dolgoročne finančne naložbe podjetij v skupini sorazmerni kapital
brez čistega poslovnega izida tekočega leta, in dobička, ki je bil ustvarjen do dne ko so se odvisna podjetja
vključila v skupino. Podjetja, ki so v preteklosti poslovala z izgubo in so presegla vrednost svojega kapitala se le
ta obračuna z večinskim kapitalom.
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Del sestavin kapitala odvisnih podjetij, ki ne pripada obvladujočemu podjetju, je označen kot kapital
manjšinskih lastnikov in je na dan 31. 12. 2010 znašal 446.418,73 EUR.
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V primeru odvisnih podjetij v tujini je bilo potrebno računovodske izkaze prevesti iz tuje valute v domačo
valuto. V skladu s SRS so bila sredstva in obveznosti do njihovih virov prevedena v domačo valuto po tečaju
ECB. Prihodke in odhodke smo prevedli po povprečnem tečaju v času vračunavanja stroškov in nastanka
prihodkov. V prevedenih računovodskih izkazih smo izkazali poslovni izid, ki izhaja iz prevedenega izkaza
poslovnega izida.
V poslovnem letu 2010 je prišlo do spodaj navedenih sprememb skupine CGP, pri katerih na presečne datume
zaradi nepomembnega vpliva niso bili narejeni zaključni ter otvoritveni izkazi:
1. Pripojitev CGP-Invest, d.o.o. k IGM Strešnik, d.d. (podjetje ni del skupine CGP)
Prevzeta skupina CGP–INVEST, investicijski inženiring, d.o.o. je po postopku pripojitve z obračunskim dnem
30.6.2010 prenesla celotno svoje premoženje in obveznosti na prevzemno družbo STREŠNIK industrija
gradbenega materiala d.d. in s pripojitvijo prenehala, ne da bi bila prej opravljena njena likvidacija. S
pripojitvijo je prešlo na prevzemno družbo vso premoženje ter pravice in obveznosti prevzete družbe.
Prevzemna skupina je kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila
pred tem prevzeta skupina. Prevzemna skupina s pripojitvijo in s prevzemom premoženja, pravic in obveznosti
prevzela tudi dejavnost prevzete družbe.
20.12.2010
Pripojitvena pogodba IGM Strešnik, d.d. (prevzemna dr.) ter CGP-Invest, d.o.o. (prevzeta dr.).
23.12.2010
21. seja skupščine delniške družbe IGM Strešnik, d.d., soglasje k pripojitvi.
30.06.2010
Obračunski dan pripojitve.
09.03.2011
Vpis pripojitve v sodni register.
2. Pripojitev CGP-V.G., d.o.o. k CGP-GIP, d.o.o. (podjetje je del skupine CGP)
V letu 2010 je prišlo do pripojitve družbe CGP-V.G., d.o.o. k družbi CGP-GIP, d.o.o. z obračunskim dnem
pripojitve 1.1.2010. Pripojitev je bila vpisana v sodni register dne 19. 10. 2010 in so s tem dnem nastale vse
pravne posledice tega dejanja. Ob pripojitvi se je na prevzemno družbo preneslo celotno premoženje prevzete
družbe, torej vsa sredstva in vsi dolgovi družbe.
3.

1.3.2010 prodaja hčerinskega podjetja za posredovanje delovne sile Planum Novo mesto, d.o.o.
podjetju IGM Strešnik, d.d., ki z navedenim datumom ni več del skupine CGP.

Skupina izkazuje kapital v skladu s SRS 8. Spremembe stanja in gibanja kapitala so razvidne iz izkaza gibanja
kapitala.
Pojasnilo št. 17: PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

V prvem primeru gre za povečanje pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstev, v drugem primeru
pa za zmanjšanje pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstev, ne da bi prišlo do njihove siceršnje
spremembe zaradi pridobitve ali odtujitve naložbe. V prvem primeru se hkrati s povišanjem vrednosti sredstev
prehodno poveča presežek iz prevrednotenja oziroma se pripoznajo prihodki, v drugem primeru pa se hkrati z
znižanjem njihove vrednosti povečajo prevrednotovalni poslovni odhodki ali prevrednotovalni finančni
odhodki, razen če se je pred tem pri istih sredstvih pojavil presežek iz prevrednotenja, ki ga je mogoče
zmanjšati ob hkratnem znižanju vrednosti ustreznih sredstev.
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Prevrednotenje, ki je posledica razlik med knjigovodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo, če podjetje
uporablja model prevrednotenja, se na koncu poslovnega leta ali med njim opravi zaradi:
 povišanja knjigovodske vrednosti zaradi prevrednotenja na pošteno vrednost ali
 znižanja knjigovodske vrednosti na pošteno vrednost.
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Presežek iz prevrednotenja se pojavi zaradi povišanja knjigovodske vrednosti neopredmetenih osnovnih
sredstev, opredmetenih sredstev in finančnih naložb po modelu prevrednotenja. Omogoča kritje poznejšega
znižanja knjigovodske vrednosti oziroma oslabitve istih gospodarskih kategorij.
Presežek iz prevrednotenja znaša 8.678.008,56 EUR, in sicer:
 10.948.532,62 EUR iz naslova prevrednotenja zemljišč in zgradb,
 -2.270.524,06 EUR iz naslova prevrednotenja vrednostnih papirjev.
Pojasnilo št. 18: PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let znaša 14.249.164,51 EUR in je tisti del tedanjega čistega dobička, ki ni bil
porabljen za pokrivanje izgube, razporejen v rezerve ali kako drugače porabljen.
Pojasnilo št. 19: ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA
Čisti poslovni izid v poslovnem letu 2010 znaša 2.662.812,11 EUR, kar je 40,3 odstotkov več kot preteklo leto.
Če bi upoštevali splošno prevrednotenje kapitala za ohranjanje kupne moči kapitala z 1,9-odstotno rastjo
življenjskih potrebščin v letu 2010, bi skupina izkazovala čisti dobiček v višini 1.913.882,04 EUR (brez
upoštevanja vpliva na obračun davka od dohodka).
Tabela 20: Preglednica čistega poslovnega izida poslovnega leta
(v EUR)

Čisti poslovni izid nominalno

2.662.812,11

Poslovni izid z upoštevanjem rasti cen življ. potrebščin (1,9 %)

1.913.882,04

Pojasnilo št. 20: 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, ter katerih velikost je mogoče zanesljivo
oceniti. Rezervacije se popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po
predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.
Tabela 21: Preglednica oblikovanja in črpanja rezervacij
(v EUR)

Vrsta dolgoročne rezervacije
Dolgoročne rezervacije za dana jamstva ob
prodaji proizvodov ali opravitvi storitev
Druge rezervacije
Prejete državne podpore
Skupaj

Oblikovanje

Poraba
rezervacij

Odprava
rezervacij

Stanje na dan
31.12.2010

357.962,76

0,00

0,00

33.872,67

324.090,09

0,00

477.519,65

0,00

0,00

477.519,65

8.697,00

0,00

2.899,00

0,00

5.798,00

366.659,76

477.519,65

2.899,00

33.872,67

807.407,74

Dolgoročne rezervacije za dana jamstva ob prodaji so bile v letu 2010 odpravljene v višini 33.872,67 EUR. Po
preteku garancijskega roka ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti in reklamacij, zato v preteklih letih oblikovane
rezervacije niso več potrebne.
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Druge rezervacije predstavljajo vnaprej vračunani strošek za pogodbeno kazen iz naslova zamud pri gradnji v
višini 477.519,65 EUR. V skladu z računovodskimi standardi se rezervacija pripozna, če:
 obstaja zaradi preteklega dogodka sedanja obveza;
 je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi;
 je mogoče zanesljivo oceniti znesek obveze.
Podeljeni emisijski kuponi na podlagi Zakona o varstvu okolja so bili pripoznani med neopredmetenimi sredstvi
v vrednosti po 1 EUR za vsak emisijski kupon ter v skladu s SRS 10.8 kot odloženi prihodki v zvezi z državnimi
podporami. Za vrednost proizvedenih emisij je bil pripoznan izdatek za varstvo okolja ter zmanjšanje odloženih
prihodkov v zvezi z državnimi podporami ter pripoznani poslovni prihodki v vrednosti po 1 EUR za kupon.
Vrednostni učinki so razvidni iz zgornje preglednice.
Skupina ni oblikovala dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ker po oceni ne
pomenijo zneska, ki bi zadostil pogoju pomembnosti v bilančni vsoti.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve znašajo 11.447,08 EUR. Znesek predstavlja ugotovljene viške osnovnih
sredstev pri rednem popisu osnovnih sredstev na dan 31.12.2010.
Pojasnilo št. 21: DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti se v bilanci stanja izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Obresti se obračunavajo v skladu s pogodbo.
Dolgoročni dolgovi se praviloma zmanjšujejo le za odplačane zneske. Obresti se računajo v skladu s pogodbo in
so finančni odhodki.
Dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2010 znašajo 4.000.000,00 EUR. Finančna obveznost izhaja iz
financiranja gradbenega projekta Dravlje II, ki naj bi se zaključila proti koncu leta 2011. Kredit je zavarovan z
vpisom zastavne pravice na nepremičnini.
Dolgoročne finančne obveznosti v višini 5.833.333,30 EUR zapadejo v letu 2011 in jih na dan 31.12.2010
izkazujemo med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi.
Zamujena plačila pri dolgoročnih finančnih obveznostih se obrestujejo po obrestnih merah, določenih v
pogodbah, pri čemer gre lahko bodisi za zakonsko obrestno mero bodisi določen pribitek nad pogodbeno
obrestno mero. Skupina navedenih obresti ne plačuje, saj vse finančne obveznosti poravnava v rokih.
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Pojasnilo št. 22: DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Skupina med dolgoročnimi poslovnimi obveznostmi izkazuje dolgoročne dolgove iz finančnega najema.
Tabela 22: Preglednica dolgoročnih poslovnih dolgov iz finančnega najema

(v EUR)
Dolgoročni poslovni dolgovi iz fin.
najema

Povečanje v
Stanje 31. 12. 2009 tekočem letu

1.064.845,76

263.057,67

Odplačila v
tekočem letu

666.798,63

Prenos med
kratkoročne
obveznosti

Stanje 31. 12.
2010

256.116,86

404.987,94

Dolgovi se nanašajo na finančni najem osnovnih sredstev. Zavarovani so z menicami. Ročnost dolgoročnih
poslovnih dolgov je krajša od petih let. Del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v letu 2011 znašajo 404.987,94
EUR in jih skupina izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi.
Knjigovodske vrednosti dolgoročnih poslovnih obveznosti v materialno pomembnih zneskih ustrezajo njihovi
pošteni vrednosti.
Pojasnilo št. 23: ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK
Obveznosti za odloženi davek se obravnavajo kot posebna vrsta dolgoročnih dolgov v skladu s SRS 9. Med
odloženimi obveznostmi za davek skupina izkazuje obračunan davek glede na stopnjo, ki bo veljala v času
odtujitve prevrednotene naložbe v vrednostne papirje, v višini -539.726,46 EUR ter 2.729.308,21 EUR iz
naslova prevrednotenja sredstev, namenjenih prodaji.
Tabela 23: Gibanje odloženih obveznosti za davek

(v EUR)

Sredstva
namenjena prodaji

Stanje 31. decembra 2009

Naložbe

Skupaj

2.729.308,21

-331.125,00

2.398.183,21

Povečanje preko izkaza poslovnega izida

0,00

0,00

0,00

Zmanjšanje preko izkaza poslovnega izida

0,00

0,00

0,00

Povečanje preko drugega vseobsegajočega donosa

0,00

0,00

0,00

Zmanjšanje preko drugega vseobsegajočega donosa

0,00

-208.601,46

-208.601,46

2.729.308,21

-539.726,46

2.189.581,75

Stanje 31. decembra 2010

Pojasnilo št. 24: KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne finančne obveznosti skupine na dan 31.12.2010 znašajo 62.443.476,84 EUR po izločitvi
medsebojnega stanja obveznosti skupine v višini 3.364.666,36 EUR, kar je razkrito v okviru kratkoročnih
finančnih terjatev, in sicer:
Kratkoročno dobljena posojila pri podjetjih
395.521,01 EUR,
Kratkoročno dobljena posojila pri bankah
51.319.940,40 EUR,
Kratkoročni del dolg. dobljenih posojil pri bankah
5.833.333,30 EUR,
Druge kratkoročne finančne obveznosti
4.894.682,13 EUR.
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Za kratkoročne obveznosti veljajo enaka pravila glede pripoznavanja, merjenja, prevrednotovanja in
obrestovanja kot za dolgoročne obveznosti.
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Pojasnilo št. 25: KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne poslovne obveznosti predstavljajo zbir obveznosti posameznih podjetij skupine v višini
46.033.330,83 EUR, pri čemer so izločene kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v višini 15.365.632,27
EUR. Kratkoročne poslovne obveznosti skupine so razkrite med pojasnili kratkoročnih poslovnih terjatev.
Skupina na dan 31. 12. 2010 izkazuje obveznosti do članov uprave in notranjih lastnikov iz naslova
obračunanih, še neizplačanih plač za mesec december 2010.
Pojasnilo št. 26: KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve skupine na dan 31.12.2010 znašajo 406.901,67 EUR.
V poslovnem letu 2010 skupina med pasivnimi časovnimi razmejitvami izkazuje kratkoročno odložene prihodke
iz naslova še neopravljenih, vendar že zaračunanih in v določenih primerih že plačanih storitev v višini
261.972,17 EUR. Gre za storitve, ki se opravljajo več mesecev in katerih plačnik praviloma ne more odstopiti od
pogodbe.
Znesek v višini 144.929,50 EUR predstavljajo še neporabljena odstopljena sredstva iz naslova oprostitve plačila
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za zdravstveno zavarovanje ter prispevka za
starševsko varstvo. Ta sredstva se vplačajo na poseben račun pri delodajalcu in se kot odstopljena sredstva
uporabljajo za materialni razvoj v skladu z zakonom.
Pojasnilo št. 27: ZUNAJBILANČNA EVIDENCA
Zabilančna sredstva in obveznosti skupine znašajo 42.875.876,74 EUR.
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V zabilančnih obveznostih prikazujemo v skladu s 5. točko 65. člena Zakona o gospodarskih skupinah
obveznosti iz poroštev in drugih jamstev, ki niso izkazane kot obveznosti v bilanci stanja.
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8.2 Izkaz poslovnega izida skupine CGP za poslovno leto 2010
(v EUR)

Leto 2010

%

Leto 2009

%

Indeks
2010/ 2009

92.158.356,59

100,00%

90.671.089,03

100,00%

a) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu

75.502.330,72

81,93%

76.774.524,27

84,67%

98,3

b) Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu

11.252.017,92

12,21%

7.281.213,77

8,03%

154,5

c) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu

5.404.007,95

5,86%

6.592.757,24

7,27%

82,0

0,00

0,00%

22.593,75

0,02%

0,0

2.041.343,39

2,22%

3.008.798,36

3,32%

67,8

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

1

č) Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na tujem trgu

101,6

2. SPR. VRED. ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE

2

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

3

115.627,77

0,13%

1.822.403,66

2,01%

6,3

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVRED. POSLOVNIMI PRIHODKI)

4

1.677.289,35

1,82%

598.447,42

0,66%

280,3

95.992.617,10

104,16%

96.100.738,47

105,99%

99,9

89.468.097,46

97,08%

92.950.796,69

102,51%

96,3

74.612.227,29

80,96%

73.414.835,42

80,97%

101,6

4.313.745,28

4,68%

4.481.855,47

4,94%

96,2

b) Stroški porabljenega materiala

17.030.292,55

18,48%

16.412.925,54

18,10%

103,8

c) Stroški storitev

53.268.189,46

57,80%

52.520.054,40

57,92%

101,4

12.100.365,52

13,13%

15.838.696,64

17,47%

76,4

8.694.806,07

9,43%

10.973.723,68

12,10%

79,2

977.437,16

1,06%

1.242.626,34

1,37%

78,7

KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA
POSLOVNI ODHODKI
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

5

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

6. STROŠKI DELA

6

a) Stroški plač
b) Stroški pokojninskih zavarovanj
c) Stroški drugih socialnih zavarovanj
č) Drugi stroški dela
7. ODPISI VREDNOSTI

7

a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI

8

DOBIČEK IZ POSLOVANJA
FINANČNI PRIHODKI
9. Finančni prihodki iz deležev

9

a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini
b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah
c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
č) Finančni prihodki iz drugih naložb
10. Finančni prihodki iz danih posojil

10

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini
b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

11

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini
b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

632.767,53

0,69%

796.854,00

0,88%

79,4

1.795.354,76

1,95%

2.825.492,61

3,12%

63,5

2.381.411,23

2,58%

3.355.341,96

3,70%

71,0

1.812.049,31

1,97%

2.648.121,55

2,92%

68,4

569.361,92

0,62%

650.574,33

0,72%

87,5

0,00

0,00%

56.646,08

0,06%

0,0

374.093,42

0,41%

341.922,67

0,38%

109,4

6.524.519,64

7,08%

3.149.941,78

3,47%

207,1

1.903.928,53

2,07%

3.303.560,26

3,64%

57,6

622.262,47

0,68%

1.652.008,75

1,82%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

37,7
#DEL/0!

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,0

339.508,80

0,37%

341.668,51

0,38%

99,4

282.753,67

0,31%

1.310.340,24

1,45%

21,6

829.784,15

0,90%

1.424.734,80

1,57%

58,2

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,0

829.784,15

0,90%

1.424.734,80

1,57%

58,2

451.881,91

0,49%

226.816,71

0,25%

199,2

0,00

0,00%

6.013,60

0,01%

0,0

451.881,91

0,49%

220.803,10

0,24%

204,7

4.953.625,36

5,38%

4.184.890,75

4,62%

118,4

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

12

1.374.429,21

1,49%

36.550,34

0,04%

3760,4

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

13

2.977.643,14

3,23%

3.808.486,05

4,20%

78,2

0,00

0,00%

-0,01

0,00%

0,0

2.825.749,37

3,07%

3.271.614,85

3,61%

86,4

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,0

151.893,77

0,16%

536.871,21

0,59%

28,3

FINANČNI ODHODKI

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini
b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
c. Finančni odhodki iz izdanih obveznic
č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
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14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

14

a. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini
b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti
c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

Leto 2010

%

Leto 2009

%

Indeks
2010/ 2009

601.553,01

0,65%

339.854,36

0,37%

177,0

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,0

568.605,07

0,62%

232.644,21

0,26%

244,4

32.947,94

0,04%

107.210,15

0,12%

30,7

15. DRUGI PRIHODKI

15

106.853,54

0,12%

362.462,99

0,40%

29,5

16. DRUGI ODHODKI

16

199.565,46

0,22%

106.287,77

0,12%

187,8

3.382.110,89

3,67%

2.524.786,51

2,78%

134,0

933.233,21

1,01%

587.077,58

0,65%

159,0

-232.450,49

-0,25%

0,00

0,00%

0,0

2.681.328,17

2,91%

1.937.708,93

2,14%

138,4

-17.913,02

-0,02%

-27.549,20

-0,04%

65,0

CELOTNI DOBIČEK
17. DAVEK IZ DOBIČKA

17

18. ODLOŽENI DAVKI

19. ČISTI POSLOVNI IZID
19.1 ČISTI POSLOVNI IZID MANJŠINJSKIH LASTNIKOV

18

Član uprave za tehnične zadeve
Marijan PREŠEREN

Član uprave za ekonomske zadeve
Martin ŠTUBLJAR

Predsednik uprave
Marjan PEZDIRC
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8.2.1

Pojasnila k izkazu poslovnega izida skupine CGP

Izkaz poslovnega izida je sestavljen v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo od 1. januarja 2006, ter
poročevalskimi zahtevami Slovenskih računovodskih standardov (SRS), ki jih morajo družbe, registrirane v
skladu z Zakonom o gospodarskih skupinah v Republiki Sloveniji, upoštevati.
Za ugotavljanje poslovnega izida in izdelavo izkaza uporabljamo v skladu SRS 25.5 različico I. V skladu s SRS 18
prihodke razčlenjujemo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke.
Pojasnilo št. 1: ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
Čisti prihodki od prodaje so prodajne vrednosti prodanih proizvodov oziroma trgovskega blaga in materiala ter
opravljenih storitev v obračunskem obdobju, znižane za popuste ob prodaji ali pozneje (na primer za
blagajniške popuste) pa tudi za vrednost vrnjenih količin.
Tabela 24: Preglednica čistih prihodkov od prodaje

Leto 2010

(v EUR)

INDEKS
Leto 2009 2010 / 2009

a) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu

75.502.330,72

76.774.524,27

98,3

b) Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu

11.252.017,92

7.281.213,77

154,5

c) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu

5.404.007,95

6.592.757,24

82,0

0,00

22.593,75

0,0

92.158.356,59

90.671.089,03

101,6

č) Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na tujem trgu
Skupaj

Čisti prihodki od prodaje so v letu 2010 za 1,6 % višji kot v prejšnjem letu. Struktura po posameznih področjih
dela je razvidna iz poslovnega dela letnega poročila.

Preglednica poslovnih prihodkov v skupini
CGP-CP, d.o.o
CGP - GRADNJE, d.o.o.
CGP, d.d.
CGP-LOGISTIKA, d.o.o.
CGP-GIP, d.o.o.
IGM SAVA, d.o.o.
PLANUM, d.o.o. (1.1. do 28.2.2010)
CGP, d.o.o. Beograd
CGP, d.o.o. Sarajevo

12.071.936,44 EUR
10.737.793,52 EUR
7.054.217,78 EUR
4.357.894,08 EUR
1.006.383,58 EUR
821.671,29 EUR
576.738,40 EUR
55.020,00 EUR
20.451,68 EUR

Preglednica poslovnih odhodkov v skupini
CGP, d.d.
CGP-CP, d.o.o

27.129.273,19 EUR
4.358.340,85 EUR
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Pri uskupinjevanju prihodkov in odhodkov so bili izločeni naslednji čisti prihodki od prodaje storitev in
trgovskega blaga in materiala na domačem in tujem trgu ter stroški in odhodki iz poslovanja v višini
36.702.106,77 EUR.
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CGP-GIP, d.o.o.
CGP - GRADNJE, d.o.o.
CGP-LOGISTIKA, d.o.o.
IGM SAVA, d.o.o.
CGP - Invest, d.o.o. (1.1. do 30.6.2011)
PLANUM, d.o.o. (1.1. do 28.2.2010)

1.861.808,72 EUR
1.649.312,21 EUR
1.516.761,25 EUR
159.862,51 EUR
16.381,65 EUR
10.366,39 EUR

Skupina je poslovala na podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb, pri čemer so bile v medsebojnem prometu
povezanih oseb uporabljene tržne cene proizvodov, storitev, blaga in materiala.
Pojasnilo št. 2: SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE
Sprememba vrednosti zalog v višini 2.041.343,39 EUR je razlika začetnega in končnega stanja zalog. Večji del
predstavlja povečanje nedokončanih storitev Dravlje v višini 2.144.149,12, preostanek je zmanjšanje
proizvodov (lastnih izdelkov) vrednotenih po neposrednih proizvajalnih stroških.
Pojasnilo št. 3: USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi in storitve, ki jih je skupina ustvarila oziroma opravila
ter nato zajela med svoja opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva v višini 115.627,77 EUR.
Pojasnilo št. 4: DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (S PREVREDNOTOVALNIMI POSLOVNIMI PRIHODKI)
Večji del drugih poslovnih prihodkov v višini 1.677.289,35 EUR predstavljajo prevrednotovalni poslovni
prihodki, ki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot
presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo, sledijo subvencije zaradi preseganja
kvot invalidov ter druge manjše postavke.
Pojasnilo št. 5: STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
Tabela 25: Preglednica nabavne vrednosti prodanega blaga in materiala, stroškov porabljenega materiala ter
stroškov storitev

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

Leto 2010

INDEKS
Leto 2009 2010 / 2009

4.313.745,28

4.481.855,47

96,2

Stroški porabljenega materiala

17.030.292,55

16.412.925,54

103,8

Stroški storitev

53.268.189,46

52.520.054,40

101,4

Skupaj

74.612.227,29

73.414.835,42

101,6

V konsolidacijskem postopku je bilo izločenih 36.702.106,77 EUR, od tega :
 stroški materiala v višini 3.136.117,98 EUR,
 stroški storitev v višini 33.565.988,79 EUR.
V okviru stroškov intelektualnih in osebnih storitev skupina izkazuje tudi stroške revizije v vrednosti 30.960,00
EUR, ki se nanašajo na redno revizijo računovodskih izkazov oziroma letnega poročila 2009, revizijo notranjih
kontrol, revizijo obveznosti ter pripravljalno in začetno fazo revidiranja za leto 2010.
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(v EUR)
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Pojasnilo št. 6: STROŠKI DELA
Zaslužki zaposlencev so vse oblike poplačil, ki jih daje podjetje zaposlencem v zameno za njihovo službovanje in
jih obravnava kot svoje stroške dela.
Zaslužki pripadajo zaposlencem med njihovim službovanjem ali po koncu njihovega službovanja. Med njihovim
službovanjem so to plače, nadomestila plač in njim sorodne postavke, po koncu njihovega službovanja pa v
glavnem odpravnine in pokojnine.
Tabela 26: Preglednica stroškov dela

Leto 2010

(v EUR)

Stroški plač

INDEKS
Leto 2009 2010 / 2009

8.694.806,07

10.973.723,68

79,2

Stroški pokojninskih zavarovanj

977.437,16

1.242.626,34

78,7

Stroški drugih zavarovanj

632.767,53

796.854,00

79,4

1.795.354,76

2.825.492,61

63,5

12.100.365,52

15.838.696,64

76,4

Drugi stroški dela
Skupaj

Skupina pri obračunu plač in nadomestil plač uporablja določila Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne
pogodbe za cestno gospodarstvo, Podjetniške kolektivne pogodbe ter Dogovor o izplačilu plač iz leta 2005
(podaljšanje veljavnosti tudi v letu 2010) med upravo družbe CGP, d.d. oz. direktorji družb skupine CGP ter
reprezentativnim sindikatom, pri čemer vse stroške, ki presegajo Uredbo, izkazuje kot davčno nepriznane. V
letu 2010 je bilo 81 zaposlencev, ki so prejeli plačo v skladu s sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi.
Tabela 27: Skupni znesek prejemkov, izplačanih v letu 2010 zaposlenim po individualnih pogodbah, za katere
se ne uporablja tarifni del kolektivne pogodbe (brez članov uprave CGP, d.d.) v skupini CGP:

CGP, d.d.

Št. zap.
55

Bruto prejemek
2.499.425,45

PLANUM NOVO MESTO, d.o.o. (1.1. do 28.2.2010)

8

32.607,78

CGP – INVEST, d.o.o. (1.1. do 30.6.2010)

2

30.260,54

CGP-GIP, d.o.o.

2

60.309,77

CGP-LOGISTIKA, d.o.o.

2

59.560,49

IGM SAVA, d.o.o.

2

80.005,27

10

247.938,57

CGP - GRADNJE, d.o.o.

Prejemki zaposlenim po individualnih pogodbah predstavljajo izplačane plače ter regres za letni dopust brez
povračil v zvezi z delom ter drugih prejemkov.

Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev
s končnimi dobami koristnosti, ki v posameznih obračunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoče
poslovne učinke.
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Tabela 28: Preglednica odpisov vrednosti

(v EUR)

Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
Skupaj

Amortizacija po vrstah sredstev v letu 2010:
 Amortizacija opreme in nadomestnih delov
 Amortizacija zgradb
 Amortizacija neopredmetenih sredstev
 Amortizacija opr. os. sredstev v tuji lasti
 Amortizacija drobnega inventarja

INDEKS
Leto 2009 2010 / 2009

Leto 2010
1.812.049,31

2.648.121,55

68,4

569.361,92

650.574,33

87,5

0,00

56.646,08

0,0

2.381.411,23

3.355.341,96

71,0

1.368.683,42 EUR
342.258,37 EUR
67.493,36 EUR
30.973,46 EUR
2.640,70 EUR

Prevrednotovalni poslovni odhodki znašajo 569.361,92 EUR, in sicer:
1. Slabitev dobrega imena v višini 22.016,33 EUR je posledica prodaje stanovanja Dravlje.
2. Znesek v višini 424.071,63 EUR je posledica opravljene slabitve dobrega imena. Dobro ime je nastalo
ob pripojitvi podjetja K-Zid, d.o.o. k podjetju CGP-V.G., d.o.o. in se v celoti nanaša na projekt Dravlje.
Opravljena slabitev iz tega naslova je posledica slabitve v višini 2,5 odstotka v skladu z ocenjenimi
prihodnjimi denarnimi tokovi, ki so za 2,5 odstotka nižji kot so bili prvotno načrtovani.
3. Znesek v višini 112.780,48 EUR je posledica odtujitev opredmetenih osnovnih sredstev in pomeni
negativno razliko med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo prodanih sredstev.
Pojasnilo št. 8: DRUGI POSLOVNI ODHODKI
Skupina med drugimi poslovnimi odhodki, ki znašajo 374.093,42 EUR, izkazuje naslednje postavke:
Nadom.za uporabo stavbnega zemljišč
278.064,42 EUR
Drugi izdatki za varstvo okolja
39.308,13 EUR
Stroški članarin
21.805,29 EUR
Ostali stroški
34.915,58 EUR
Pojasnilo št. 9: FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV

Finančni prihodki iz deležev znašajo 622.262,52 EUR, od tega finančni prihodki iz deležev v drugih družbah
339.508,80 ter finančni prihodki iz drugih naložb 282.753,67 EUR.
Pojasnilo št. 10: FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
Finančni prihodki iz danih posojil, danih drugim, znašajo 829.784,17 EUR.
Finančni prihodki iz posojil, danih podjetjem v skupini, znašajo 94.750,49 EUR, in sicer:
 CGP, d.d.
86.339,28 EUR,
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Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami pa tudi v zvezi s
terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobičku drugih pa tudi prevrednotovalni finančni
prihodki.
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CGP-GIP, d.o.o.
CGP - GRADNJE, d.o.o.
CGP-CP, d.o.o
IGM SAVA, d.o.o.

4.718,10 EUR,
2.320,42 EUR,
1.314,29 EUR,
58,41 EUR.

Pojasnilo št. 11: FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih znašajo 451.881,91 EUR, in sicer:
 Prihodki iz naslova tečajnih razlik
323.915,12 EUR,
 Drugi finančni prihodki popusti
66.306,59 EUR,
 Prihodki od obresti - kupci
42.086,97 EUR,
 Prihodki od obresti - ostalo
19.571,55 EUR.
Pojasnilo št. 12: FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb znašajo 1.374.429,21 EUR, kar predstavlja finančne
odhodke pri odpravi naložb kot posledica pripojitve hčerinske družbe k podjetju, ki ni del skupine CGP ter
prodaje hčerinske družbe.
Pojasnilo št. 13: FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
Finančni odhodki iz posojil znašajo 2.977.643,14 EUR.
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank znašajo 2.825.749,37 EUR.
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini so bili v postopku uskupinjevanja izločeni v višini
39.360,48 EUR, in sicer:
CGP - INVEST, d.o.o.
24.200,98 EUR,
CGP, d.d.
8.411,21 EUR,
CGP d.o.o. Sarajevo
2.477,39 EUR,
PLANUM, d.o.o.
1.252,07 EUR,
CGP d.o.o. Beograd
1.166,61 EUR,
CGP-Logistika, d.o.o.
944,86 EUR,
IGM SAVA, d.o.o..
616,52 EUR,
CGP d.o.o. Zagreb
290,84 EUR.
Pojasnilo št. 14: FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti znašajo 601.550,40 EUR, od tega večji del odhodki iz naslova tečajnih
razlik, obresti finančnega najema ter obresti do dobaviteljev.

Drugi prihodki so predvsem neobičajne postavke, ki povečujejo poslovni izid. Znašajo 106.853,54 EUR, od tega
71.904,88 EUR prejete odškodnine od zavarovalnic in 34.948,65 EUR druge neobičajne postavke.
Pojasnilo št. 16: DRUGI ODHODKI
Drugi odhodki v višini 199.565,46 EUR so predvsem neobičajne postavke, ki zmanjšujejo poslovni izid, in sicer:
 Odškodnine
152.201,30 EUR,
 Denarne kazni
23.849,83 EUR,
 Drugi odhodki
23.514,33 EUR.
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Pojasnilo št. 17: DAVEK IZ DOBIČKA
Davki vključujejo obveznosti za obračunan davek in odloženi davek. Davek od dohodka se izkaže v izkazu
poslovnega izida, razen v primeru, ko se izkaže neposredno v drugem vseobsegajočem donosu (prevrednotenje
finančnih sredstev, prevrednotenje naložbenih nepremičnin). Davek iz dobička v letu 2010 znaša 933.233,21
EUR. Zbirni obračun temelji na prihodkih in odhodkih iz izkaza poslovnega izida posameznih podjetij skupine
CGP, ki so vključeni v davčni izkaz v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Odloženi davki znašajo -232.450,49
EUR.
Pojasnilo št. 18: ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
Čisti dobiček poslovnega obdobja znaša 2.681.328,17 EUR, kar pomeni 2,9-odstotno dobičkovnost čistih
prihodkov od prodaje.
Tabela 29: Preglednica čistega poslovnega izida obračunskega obdobja
Leto 2010

INDEKS
Leto 2009 2010 / 2009

POSLOVNI PRIHODKI

95.992.617,10

96.100.738,47

99,9

POSLOVNI ODHODKI

89.468.097,46

92.950.796,69

96,3

DOBIČEK IZ POSLOVANJA

6.524.519,64

3.149.941,78

207,1

FINANČNI PRIHODKI

1.903.928,53

3.303.560,26

57,6

FINANČNI ODHODKI

4.953.625,36

4.184.890,75

118,4

FINANČNI PRIHODKI - FINANČNI ODHODKI

-3.049.696,83

-881.330,49

346,0

DRUGI PRIHODKI

106.853,54

362.462,99

29,5

DRUGI ODHODKI

199.565,46

106.287,77

187,8

DRUGI PRIHODKI - DRUGI ODHODKI

-92.711,92

256.175,22

-36,2

3.382.110,89

2.524.786,51

134,0

DAVEK IZ DOBIČKA

933.233,21

587.077,58

159,0

ODLOŽENI DAVKI

-232.450,49

0,00

0,0

2.681.328,17

1.937.708,93

138,4

CELOTNI DOBIČEK

ČISTI DOBIČEK

Konsolidirano letno poročilo 2010

(v EUR)
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8.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa skupine CGP za poslovno leto 2010
INDEKS
2010 / 2009

(v EUR)

Leto 2010

Leto 2009

1 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

2.681.328,17

1.937.708,93

138,38

-3.272,27
0,00
-1.761,60
-1.510,67
0,00

-15.131,40
-40.794,36
21.379,07
753,15
0,00

21,63
0,00
-8,24
-200,58
0,00

0,00

3.530,74

0,00

-840.579,52
23.603,70
-1.072.784,68

2.262.689,65
232.697,37
2.775.093,63

-37,15
10,14
-38,66

208.601,46

-745.101,35

-28,00

-2.806,83

1.410,19

-199,04

2 Spremembe presežka iz prevrednotenja neopred. sredstev in OOS
2.1 950 - Presežek iz prevrednotenja zemljišč
2.2 951 - Presežek iz prevrednotenja zgradb
2.3 952 - Presežek iz prevrednotenja opreme
2.4 953 - Presežek iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev
2.5 959 - Popravek vrednosti presežkov iz prevred. OOS in neopred. sredstev
za odl. davek
3 Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za
prodajo
3.1 954 - Presežek iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb
3.2 955 - Presežek iz prevrednotenja kratkoročnih finančnih naložb
3.3 959 - Popravek vrednosti presežkov iz prevred. finančnih naložb za
odloženi davek
4 Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini
5 Druge sestavine vseobsegajočega donosa
6 Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (1+2+3+4+5)

0,00

0,00

0,00

1.834.669,55

4.186.677,37

43,82

Izkaz (celotnega) vseobsegajočega donosa je računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane
vse sestavine izkaza poslovnega izida ter vsebuje tiste postavke prihodkov in odhodkov, ki niso pripoznane v
poslovnem izidu, vplivajo pa na višino lastniškega kapitala.
V vseobsegajočem donosu so predstavljene vse postavke pripoznanih prihodkov in odhodkov v obdobju v dveh
izkazih: izkaz, ki prikazuje sestavine poslovnega izida (ločeni izkaz vseobsegajočega donosa) in drugi izkaz, ki se
začne s poslovnim izidom in prikazuje sestavine drugega vseobsegajočega donosa (izkaz vseobsegajočega
donosa).
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Skupina v letu 2010 beleži neto spremembo vrednosti finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo zaradi
vrednotenja po pošteni vrednosti, in sicer zmanjšanje za -1.049.180,98 EUR in povečanje za vpliv odloženih
davkov v višini 208.601,46 EUR. V letu 2010 je skupina odpravila oblikovane presežke iz prevrednotenja
opreme v višini 1.510,67 EUR v dobro dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. Presežek iz prevrednotenja
zgradb znaša -1.761,60 EUR. Uskupinjevalne tečajne razlike, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov
znašajo -2.806,83 EUR.
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BILANČNI DOBIČEK 2010

D. Stanje 31. decembra 2010

B.3 Spremembe v kapitalu

B.2 Celotni vseobsegajoči donos poročevalskega obdobja

0,00

4.525.531,23

-9.565,97

0,00

0,00

9.338.458,02

38.267,00

0,00

0,00

460.783,27

605,70

0,00

0,00

1.721.814,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.721.814,61

0,00

1.721.814,61

-11.845,65

-750.832,90

-399.206,95

12.863.516,25

683.556,00

14.249.164,51

14.249.164,51

1.784.855,21

0,00

2.662.812,11

2.662.812,11

-1.813.906,77

3.044.196,73

-220.012,22

-143.459,37

9.636,18

0,00

-353.835,42

1.786.357,57

-110.943,61

1.897.301,19

leta

dobiček

12.179.960,24

posl.

Čisti dobiček

čisti

Preneseni

220.012,22

164,05

0,00

164,05

460.013,52

0,00

460.013,52

iz dobička

Druge rezerve

Poslovni izid CGP-Invest januar - junij 2011

-0,01

0,00

-0,01

9.300.191,03

-0,41

rezerve

Zakonske

143.459,37

-3.619,29

0,00

-3.619,29

4.538.716,49

46.875,16

9.300.191,43

rezerve

kapital

4.491.841,33

Kapitalske

Osnovni

Poslovni izid Planum januar - februar 2011

Prenos manjšinjskim lastnikom

Izplačilo dividend

B.1 Spremembe lastniškega kapitala - transakcije z lastniki

A. Stanje 1. januarja 2010

a) Preračuni za nazaj (posledice statusnih sprememb)

A. Stanje 31. decembra 2009

(v EUR)

0,00

10.948.532,62

0,00

-3.272,27

0,00

0,00

10.951.804,89

0,00

10.951.804,89

Osnovna sred.

0,00

-2.270.524,06

0,00

-840.579,52

1.678,31

0,00

1.678,31

-1.431.622,85

6.920.837,41

-8.352.460,26

Fin. naložbe

Presežek iz prevrednotenja

446.418,74

0,00

0,00

3.986,41

0,00

3.986,41

442.432,32

0,00

442.432,32

kapital

Manjšinski

-2.806,83

0,00

-3.371,10

0,00

0,00

564,27

0,00

564,27

razlike

tečajne

Uskupinjevalne

16.911.976,62

42.080.184,22

255,17

2.196.973,84

0,00

0,00

0,00

-750.832,90

-750.832,90

40.633.788,09

7.540.324,55

33.093.463,54
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Bilančni dobiček

Stanje na dan 31.12.2009

c) Uskupinjevanlne tečajne razlike

b) Izločitev kapitala kot posledica pripojitev

a) Izplačilo dividend po sklepu skupščine

Č. Premik iz kapitala

č) Zmanjšanje dobička za oblikovanje rezerv

0,00

4.491.841,33

0,00

-12.491,43

9.303.206,22

0,00

0,00

0,00

-12.491,43

0,00

3.014,90

0,00

0,00

0,00

3.014,90

0,00
0,00
0,00

9.300.191,32

Kapitalske
rezerve

0,00

16.961,00

0,00

b) Prerazporeditev čistega dobička iz leta 2008

Povečanje osnovnega kapiatal za 60% iz naslova čistega
dobička leta 2008 (57.člen ZZRZI)

0,00

16.961,00

0,00
0,00
0,00

4.487.371,76

Osnovni
kapital

a) Prenos kapitala manjšinskim lastnikom

C. Premiki v kapitalu

B. Premiki v kapital
a) Vnos čistega dobička poslovnega leta 2009
c) Vnos presežka iz prevrednotenja finančnih naložb

A. Stanje 1.1.2009

(v EUR)
IZKAZ GIBANJA KAPITALA

456.998,73

0,00

0,00

0,00

0,00

8.347,28

0,00

0,00

0,00

8.347,28

0,00
0,00
0,00

448.651,45

Zakonske
rezerve

1.721.814,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

1.721.814,61

Druge
rezerve
iz dobička

12.179.960,24

12.179.960,24

0,00

3.180,60

-322.034,10

-318.853,50

2.563,33

-16.961,00

617.762,78

-1.665,17

601.699,94

0,00

0,00

11.897.113,80

Preneseni
čisti
dobiček

1.897.301,19

1.897.301,19

0,00

1.066,97

0,00

1.066,97

-13.925,51

0,00

-617.762,78

-27.549,20

-659.237,49

1.937.708,93
1.937.708,93
0,00

617.762,78

Čisti dobiček
(izguba)
posl. leta

10.951.804,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.692,54
0,00
19.692,54

10.932.112,35

-8.352.460,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.226.539,76
0,00
2.226.539,76

-10.579.000,02

Presežek iz prevredn.
Osnovna
Finančne
sredstva
naložbe

442.432,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.214,37

29.214,37

0,00
0,00
0,00

413.217,95

Delež
manjšinskih
lastnikov

564,27

2.707,53

0,00

0,00

2.707,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

-2.143,26

Uskupinjevalne
tečajne razlike

14.077.261,43

33.093.463,54

2.708,53

-8.244,86

-322.034,10

-327.570,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.183.941,23
1.937.708,93
2.246.232,30

29.237.092,74
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8.4.1

Dodatek k izkazu gibanja kapitala

Tabela 30: BILANČNI DOBIČEK za leto, končano 31. 12. 2010
Leto 2010

Leto 2009

2.662.812,11

1.897.301,19

Preneseni čisti dobiček

14.249.164,51

12.179.960,24

BILANČNI DOBIČEK

16.911.976,62

14.077.261,43

(v EUR)

Čisti dobiček poslovnega leta

Konsolidirano letno poročilo 2010

Bilančni dobiček leta 2010 znaša 16.911.976,62 EUR. Zajema čisti dobiček poslovnega leta v vrednosti
2.662.812,11 EUR in preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v vrednosti 14.249.164,51 EUR.
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(Vsi zneski so v EUR)

2010

2009

1.741.130

1.650.024

94.403.156

93.318.757

106.854

362.463

-2.306.878

9.395.209

1.604.548

-868.709

-88.028.307

-90.281.853

1.

Začetno stanje denarnih sredstev (z ustrezniki)

2.

Poslovni prihodki

3.

Drugi prihodki

4.

Začetne manj končne poslovne terjatve in AČR

5.

Začetna manj končna sredstva in odl. terj. za davek

6.

- Poslovni odhodki brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij

7.

- Drugi odhodki

-199.565

-106.288

8.

- Davki iz dobička in drugi davki,

-700.783

-587.078

9.

- (Končne manj začetne zaloge)

3.186.273

-3.657.441

10.

- (Začetne manj končne poslovne obveznosti)

-2.223.107

-4.820.918

11.

- (Začetne manj končne PČR in rezervacije)

-1.425.517

1.672.921

12. Pribitek pritokov (odtokov) pri poslovanju

4.416.673

4.427.063

13. Finančni prihodki (brez poslovnih)

1.452.047

3.076.744

-1.374.429

-36.550

793.124

-1.240.746

-308.231

1.372.866

16.296

19.364

18. - Pobot. povečanje (+ zmanjšanje) dolgoročnih finančnih naložb

-116.967

4.482.735

19. - Pobot. povečanje (+ zmanjšanje) kratkoročnih finančnih naložb

8.256.030

-4.555.329

20. Prebitek pritokov (odtokov) pri naložbenju

8.717.870

3.119.084

-2.977.643

-3.808.486

6.305.393

1.918.662

23. + Pobot.povečanje (- zmanšanje) dolgoročnih finančnih obveznosti

-1.858.333

-1.641.667

24. + Pobot.povečanje (- zmanšanje) kratkoročnih finančnih obveznosti

-15.005.893

-3.923.550

25. Prebitek pritokov (odtokov) pri financiranju

-13.536.477

-7.455.041

-401.934

91.106

1.339.197

1.741.130

14. - Finančni odhodki, ki se nanašajo na naložbenje (brez poslovnih)
15. - Pobot. povečanje (+ zmanjšanje) neopredmetenih sredstev
16. - Pobot. povečanje (+ zmanjšanje) opredmetenih osnovnih sredstev
17. - Pobot. povečanje (+ zmanjšanje) naložbenih nepremičnin

21.

- Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje (brez poslovnih)

22. + Povečanje (- zmanjšanje) kapitala

26. Finančni izid v obdobju
27. Končno stanje denarnih sredstev (z ustrezniki)
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8.5 Izkaz denarnih tokov skupine CGP za leto 2010
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8.6 Kazalniki
Tabela 31: Preglednica kazalnikov

2010

2009

INDEKS
2010 / 2009

1. Stopnja lastniškosti financiranja

29,45%

21,44%

137,4

2. Stopnja dolgoročnosti financiranja

34,28%

27,40%

125,1

3. Stopnja osnovnosti investiranja

14,20%

13,46%

105,5

4. Stopnja dolgoročnosti investiranja

14,86%

13,99%

106,2

2,07

1,59

130,2

0,0144

0,0158

90,8

7. Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti
(pospešeni koeficient)

0,01

0,02

90,5

8. Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih
obveznosti (kratkoročni koeficient)

1,29

1,18

109,1

9. Koeficient gospodarnosti poslovanja

1,07

1,03

103,8

10. Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala

0,07

0,06

131,0

5. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
6. Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih
obveznosti (hitri koeficient)

Stopnja lastniškosti financiranja je razmerje med seštevkom kapitala in vsemi obveznostmi do virov sredstev,
torej prikazuje delež lastniškega financiranja v vseh sredstvih družbe.
Stopnja dolgoročnosti financiranja je razmerje med dolgoročnimi viri financiranja (kapital, dolgoročnimi
dolgovi in dolgoročnimi rezervacijami) in vsemi obveznostmi do virov sredstev.
Stopnja osnovnosti investiranja je razmerje med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in opredmetenimi
osnovnimi sredstvi (po neodpisani vrednosti) ter vsemi sredstvi.

Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev je razmerje med kapitalom in osnovnimi sredstvi
(neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva po neodpisani vrednosti).
Koeficienti neposredne, pospešene in kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri, pospešeni in
kratkoročni koeficient) prikazujejo plačilno sposobnost podjetja. Kratkoročna pokritost kratkoročnih
obveznosti je razmerje med gibljivimi sredstvi ter kratkoročnimi poslovnimi in finančnimi obveznostmi.
Pospešeno in neposredno pokritost kratkoročnih obveznosti izračunamo tako, da od vrednosti gibljivih
sredstev odštejemo vrednost zalog v pospešenem koeficientu in vrednost zalog, poslovnih terjatev ter
kratkoročnih finančnih naložb v hitrem koeficientu.
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Stopnja dolgoročnosti investiranja je razmerje med stalnimi sredstvi in vsemi sredstvi.
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Koeficient gospodarnosti poslovanja je razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki.
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Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala je razmerje med čistim dobičkom poslovnega leta in povprečnim
kapitalom (brez čistega poslovnega izida obračunskega obdobja).
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