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NAGOVOR POSLOVODNEGA DIREKTORJA 

Leto 2015 je bilo za Aerodrom Ljubljana prelomno. V prvih mesecih leta je večinski lastnik, nemški upravljalec letališč 

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, pridobil 100-odstotni delež v Aerodromu Ljubljana, družba pa je bila na 

zadnji dan marca preoblikovana iz delniške v družbo z omejeno odgovornostjo. Minulo leto sta zato pomembno 

zaznamovali integracija v skupino Fraport in notranja reorganizacija podjetja. Občutna rast pa je zaznamovala potniški 

promet na letališču in je bila z 10 odstotki najhitrejša v regiji in skoraj enkrat večja od povprečne rasti potniškega 

prometa na evropskih letališčih. Dvoštevilčno rast je uspelo doseči le še letališčem v šestih drugih državah v EU. 

Skokovita rast prometa in doseženi dobri poslovni rezultati kažejo na visoko konkurenčnost ter odličnost in stabilnost 

poslovanja Aerodroma Ljubljana.  

V primerjavi z letom 2014 je bilo skupno število potnikov za 9,4 odstotka večje, kar je vezano predvsem na 10-odstotno 

povečanje števila potnikov javnega prometa. Število premikov letal je za 4,7 odstotka preseglo lanski rezultat. V letu 

2015 je redne lete z našega letališča opravljalo devet prevoznikov, ki so ga povezovali s 27 rednimi destinacijami (25 v 

letu 2014). Domači prevoznik je v letu 2015 odprl dve novi liniji (Berlin in Stockholm) in tudi sicer prepeljal nekoliko več 

potnikov. Kljub temu pa je rast števila potnikov v letu 2015 temeljila predvsem na rasti prometa tujih prevoznikov, 

predvsem Swiss International, Air Serbia in Turkish Airlines.  

Sredi leta smo gostinsko ponudbo v potniškem terminalu obogatili z dodatnim ponudnikom gostinskih storitev. 

Rasti prometa so sledili tudi dobri poslovni rezultati. Ustvarjeni poslovni prihodki v višini 34.899 tisoč evrov so bili za 8,9 

odstotka nad doseženimi v letu 2014. Poslovni odhodki so sicer rahlo presegli dosežene v letu 2014, vendar pa so bili za 

2,4 odstotka manjši od načrtovanih. Dobiček iz poslovanja je bil dosežen v višini 9.142 tisoč evrov in je presegel letni 

načrt za 4,9 odstotka, realizacijo leta 2014 pa kar za 36,5 odstotka.  

Delo zaposlenih je v letu 2015 močno zaznamovala izpeljana notranja reorganizacija družbe in integracija družbe v 

skupino Fraport AG ter prilagajanje standardom in postopkom skupine. V družbi nasploh posvečamo veliko pozornosti 

upravljanju s tveganji na vseh področjih. Prav tako je v teku reorganizacija sistema upravljanja s poslovnimi procesi. Vse 

to bo pripomoglo k še večji uspešnosti in zanesljivosti poslovanja družbe. 

Skupaj z upravljavci trgovin in gostinskih lokalov si prizadevamo za boljšo storitev potnikom. Uvajamo sodobne načine 

komuniciranja z javnostmi in cenimo ter upoštevamo odziv naših potnikov in ostalih uporabnikov letališča. 

Družba ima certifikat ISO 9001:2008. Obseg certifikata se nanaša na upravljanje letališča, izvajanje zemeljske oskrbe 

potnikov, letal in tovora ter trženje in prodajo letaliških storitev, storitev zemeljske oskrbe in komercialnih storitev. 

Delovanje in razvoj družbe načrtujemo in izvajamo tako, da podpiramo razvoj neposrednega in širšega okolja ter v njem 

ne ustvarjamo škodljivih posledic. Maja 2015 smo prejeli certifikat ISO 14001, s čimer smo dokazali, da izpolnjujemo 

zahteve standarda in da se trudimo za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov svojih dejavnosti na okolje. Aktivno 

sodelujemo v programu evropskih letališč na poti k ogljični nevtralnosti Airport Carbon Accreditation Programme. Vsi 

certifikati povečujejo ugled družbe v širšem smislu, zagotavljajo večjo konkurenčnost na trgu zaradi večje kakovosti 

storitev in posledično povečujejo zadovoljstvo uporabnikov storitev. Za ohranjanje certifikatov bomo tudi v prihodnosti 

nenehno izboljševali delovanje celotne družbe. 

Prizadevamo si za skrben odnos do zaposlenih, varovanje neposrednega okolja pred hrupom in onesnaževanjem ter 

skrbno ravnamo z energenti. Čutimo odgovornost za razvoj socialnega in kulturnega okolja, zato podpiramo družbene 

dejavnosti, kulturo in šport, skrb za zdravje ter razvijamo znanje in izobraževanje. In ne nazadnje, pristopili smo tudi k 

iniciativi ACI Europe za boljšo dostopnost do vode na letališčih, ki jo je pozdravila tudi Evropska Komisija. 

Preteklo leto in začetek leta 2016 sta zaznamovali tudi spremembi v lastništvu dveh pomembnih partnerjev Aerodroma 

Ljubljana. Jeseni je bila prodana družba Adria Airways Tehnika v kateri je Aerodrom Ljubljana imel nekaj čez 
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sedeminštiridesetodstotni delež. V drugi polovici januarja 2016 pa je prodaja prevoznika Adrie Airways prišla v zaključno 

fazo. 

Če so v lanskem letu prevladovale predvsem notranje spremembe, bodo letos spet na vrsti nekateri projekti, ki bodo 

vidni tudi navzven. V letu 2016 se pričakuje nadaljnja, nekoliko zmernejša rast prometa in nekatere nove povezave. 

Poljski LOT bo letel v Varšavo, grški Aegean Airlines v Atene, domači prevoznik začenja z leti v Köln, povečuje pa se 

tudi število letov na nekaterih obstoječih povezavah. Rasti prometa bodo neizogibno sledile infrastrukturne posodobitve 

potniškega terminala. Začel se bo tudi projekt prestavitve ceste, ki vodi mimo letališča, s čimer bo omogočen razvoj 

poslovno-logističnega kompleksa njegovi severni strani.  

Ob rasti prometa je med glavnimi cilji za leto 2016 izboljšanje potovalne izkušnje. Ozka grla obstoječega potniškega 

terminala predstavljajo velik izziv, katerega rešitve ni več mogoče odlagati v prihodnost. Prva obnovitvena dela, ki bodo 

izboljšala pretočnost več kot 50 let stare potniške stavbe, so se že začela. Rezultat te prve faze preureditve bo 

povečanje prostora pred varnostno kontrolno točko in uvedba četrte linije za varnostni pregled, s čimer se bodo 

zmanjšale čakalne vrste pred varnostno kontrolo. Sledila bo izgradnja novega objekta za sortiranje prtljage, s čimer 

bomo pridobili tudi nekaj dodatnega prostora za prijavo na let ter za gostinsko in trgovinsko dejavnost. 

Aerodrom Ljubljana je odličen tim posameznikov in veseli me, da tudi novi lastnik pripadne, motivirane in visoko 

usposobljene posameznike ocenjuje kot ključno prednost te družbe. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi v prihodnjih 

letih ljubljansko letališče še naprej razvijali skladno z že začrtanimi načrti razvoja oziroma še bolje od njih. 

 

Zmago Skobir 

Poslovodni direktor 
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POSLOVNO POROČILO 

1 UVOD 

1.1 POUDARKI IZ POSLOVANJA 

  1.‒12./15 1.‒12./14

Indeks 

15/14

PROMET

Potniki 1.464.579 1.338.619 109,4

Premiki letal 32.893 31.405 104,7

Tovor (v tonah) 18.852 18.983 99,3

POSLOVNI IZID

Poslovni prihodki ‒ v tisoč evrih 34.899 32.049 108,9

Prihodki od prodaje ‒ v tisoč evrih 34.816 31.828 109,4

Poslovni odhodki ‒ v tisoč evrih 25.757 25.353 101,6

EBITDA ‒ poslovni izid pred obrestmi, davki in amortizacijo ‒ v tisoč evrih 13.101 11.184 117,1

EBIT ‒ poslovni izid iz poslovanja ‒ v tisoč evrih 9.142 6.695 136,5

Neto finančni prihodki/odhodki ‒ v tisoč evrih 267 -1.716 /

Dobiček pred obdavčitvijo ‒ v tisoč evrih 9.409 4.979 189,0

Čisti dobiček ‒ v tisoč evrih 8.442 3.594 234,9

Celotni vseobsegajoči donos v obdobju ‒ v tisoč evrih 8.569 2.969 288,6

Dodana vrednost ‒ v tisoč evrih 
(poslovni prihodki ‒ stroški materiala in storitev ‒ drugi poslovni odhodki brez 

prevrednotovalnih poslovnih odhodkov in rezervacij) 26.394 23.441 112,6

BILANCA STANJA

Sredstva na dan 31. 12. 2015/31. 12. 2014 ‒ v tisoč evrih 112.614 106.075 106,2

Kapital na dan 31. 12. 2015/31. 12. 2014 ‒ v tisoč evrih 100.111 92.781 107,9

ZAPOSLENI

Število zaposlenih na dan 31. 12. 397 402 98,8

Povprečno število zaposlenih iz opravljenih ur 397,4 395,9 100,4

KAZALNIKI

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih 0,38 0,35 107,6

Delež EBIT v poslovnih prihodkih 0,26 0,21 125,4

Dodana vrednost na zaposlenega ‒ v evrih                                                              
(dodana vrednost/povprečno št. zaposlenih na podlagi opravljenih ur) 66.408 59.208 112,2

Čisti dobiček na zaposlenega ‒ v evrih                                                             
(čisti dobiček/povprečno št. zaposlenih na podlagi opravljenih ur) 21.239 9.078 234,0

Čista dobičkonosnost kapitala ‒ ROE                                                             
(čisti dobiček/povprečni kapital brez čistega dobička proučevanega obdobja) v % 9,15% 3,36% 272,5

Dobičkonosnost sredstev ‒ ROA                                                                                
(čisti dobiček/povprečno stanje sredstev) v % 7,72% 3,03% 254,7  
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1.2 POMEMBNI DOGODKI 

1.2.1 POMEMBNI DOGODKI LETA 2015 

 Kranjsko okrožno sodišče je 16. 3. 2015 v sodni register vpisalo januarski sklep skupščine Aerodroma Ljubljana 

o iztisnitvi preostalih 1285 malih delničarjev iz družbe. Večinski lastnik Aerodroma Ljubljana, Fraport AG 

Frankfurt Airport Services Worldwide s Frankfurta je bil do tega dne lastnik 97,99 odstotka vseh delnic, z 

vpisom v sodni register pa se je preneslo v njegovo last še vseh preostalih 76.357 delnic z oznako AELG. 

Manjšinski delničarji so za vsako delnico prejeli 61,75 evra, toliko kot vsi ostali delničarji Aerodroma Ljubljana, 

ki so delnice že prodali. 

 Skupščina družbe je na svoji 21. seji dne 31. 3. 2015 sprejela sklep o umiku delnic z organiziranega trga in 

sklep o statusnem preoblikovanju iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Sklepi skupščine so 

bili vpisani v register 14. 4. 2015. Na podlagi preoblikovanja iz statusne oblike delniške družbe v statusno obliko 

družbe z omejeno odgovornostjo so bile iz trgovanja na borznem trgu Ljubljanske borze umaknjene delnice 

Aerodroma Ljubljana, d. d., z oznako AELG. 

 Skupščina družbe je na svoji 21. seji dne 31. 3. 2015 podelila razrešnico dotedanjemu nadzornemu svetu in 

upravi. 

 Na skupščini družbe dne 31. 3. 2015 je bil za poslovodnega direktorja družbe imenovan Zmago Skobir. 

 Skupščina družbe je na svoji 21. seji dne 31. 3. 2015 imenovala Odbor vlagatelja, ki ga za mandatno dobo 5 let 

sestavljajo naslednji trije člani: dr. Pierre Dominique Prümm, Fraport AG, Kai Peter Holger Zobel, Frankfurt, 

Gudrun Telöken, vsi trije iz družbe Fraport AG. 

 Aerodrom Ljubljana zmanjšuje svoj ogljični odtis. V letu 2015 smo na podlagi občutnega zmanjšanja ustvarjenih 

emisij ogljikovega dioksida (kot največji ukrep velja izpostaviti plinifikacijo sistema ogrevanja v decembru 2013) 

uspeli pridobiti certifikat Airport Carbon Accreditation za drugo raven (t.i. Level 2 – Reduction). Program 

certificiranja Združenja evropskih letališč, ki je nastal leta 2008, je edini institucionalno priznan standard za 

certifikacijo na področju upravljanja z ogljičnim odtisom letališč. V petih letih se je vanj vključilo že 125 letališč iz 

več kot 40 držav z vsega sveta, ki so do danes skupno svoj ogljični odtis zmanjšala za 212.460 ton. 

 Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH) in Aerodrom Ljubljana, d.o.o., sta 24.11.2015 sklenila 

pogodbo o prodaji delnic družbe Adria Airways Tehnika, d. d. Na podlagi konkurenčnega prodajnega postopka 

je bila za kupca izbrana družba Linetech Holding S.A. iz Poljske, ki je na koncu dala najboljšo ponudbo za 100-

odstotni delež družbe Adria Airways Tehnika, d. d. Kupec je s prodajalcema sklenil tudi pogodbo o prenosu in 

prevzemu posojilnih pogodb, ki sta jih SDH in Aerodrom Ljubljana, d.o.o., leta 2012 odobrila družbi Adria 

Airways Tehnika, d. d. Cilj konkurenčnega in transparentnega prodajnega postopka je bil poleg doseganja 

največje cene tudi, da bi Adria Airways Tehnika, d. d. dobila lastnika, ki bo podpiral njeno rast in nadaljnji razvoj 

ter ohranil njene ključne funkcije v Sloveniji.  

 

1.2.2 POMEMBNI DOGODKI PO KONCU LETA 2015 

 18. 1. 2016 je Slovenski državni holding, d. d., po uspešno zaključenih pogajanjih skupaj z DUTB v imenu RS in 

v svojem imenu sklenil pogodbo o prodaji 91,58-odstotnega deleža družbe Adria Airways d. d. 

 15. 3. 2016 je bila uspešno zaključena prodaja večinskega deleža v družbi Adria Airways, d. d. Prodajalci, 

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), v imenu Republike Slovenije (RS) in v svojem imenu ter Družba za 

upravljanje terjatev bank, d. d. (DUTB), so na podlagi sklenjene pogodbe o prodaji z dne 18. 1. 2016 na kupca, 
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investicijski sklad 4K Invest preknjižili svoj delež delnic Adrie Airways, d. d.. 4K Invest je sedaj, vključno z 

dokapitalizacijo družbe z dne 8. 3. 2016, imetnik 96,09-odstotnega deleža družbe Adria Airways d. d. 

 

1.3 PREDSTAVITEV DRUŽBE AERODROM LJUBLJANA, D.O.O. 

Družba Aerodrom Ljubljana je upravljalec in obratovalec osrednjega slovenskega letališča. Osnovne dejavnosti družbe 

obsegajo upravljanje in obratovanje letališča in razvoj letališke infrastrukture, izvajanje storitev zemeljske oskrbe ter 

izvajanje različnih komercialnih dejavnosti. Glede na svojo geografsko lego in mrežo avtocest je letališče lahko dostopno 

ne samo iz Slovenije ampak tudi iz okoliških krajev. Gravitacijsko območje letališča obsega Slovenijo, južni del Avstrije, 

severovzhodni del Italije in del Hrvaške ter zajema približno štiri milijone prebivalcev tega območja. Mreža letalskih 

povezav se razteza od glavnih centrov v zahodni Evropi do destinacij na Balkanskem polotoku. Zato ima letališče poleg 

osrednjega državnega pomena tudi značaj regionalnega letališča in vozlišča za območje Balkanskega polotoka, tako v 

potniškem prometu kot v prometu ekspresnih pošiljk. Letališče z vzletno pristajalno stezo dolgo 3.300 metrov je sodobno 

opremljeno in omogoča pristajanje v pogojih zmanjšane vidljivosti po kategoriji ICAO IIIb. Družba Aerodrom Ljubljana 

razpolaga tudi z zadostnimi zemljišči, ki omogočajo nadaljnje širjenje letališča in razvoj različnih dejavnosti. 

 

1.3.1 POMEMBNI PODATKI 

Firma: Aerodrom Ljubljana, d.o.o. 

Sedež: 

 

 

Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom, Slovenija 

Tel.: +386 (0)4 206 10 00 

e-naslov: info@lju-airport.si, http://www.lju-airport.si 

Šifra dejavnosti:  52.230 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu 

Velikost: velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah 

Poslovodstvo družbe: Zmago Skobir, poslovodni direktor 

Prokurist: Robert Gradišar, direktor operative 

Številka in datum vpisa preoblikovanja v 

družbo z omejeno odgovornostjo v sodni 

register: 

Srg. vpis: 2015/15628 z dne 14. 4. 2015 

Matična številka: 5142768000 

ID za DDV: SI12574856 

Osnovni kapital na dan 31. 12. 2015: 15.842.626,44 evra 

Družbenik Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 

mailto:info@lju-airport.si
http://www.lju-airport.si/


  Letno poročilo 2015 

 

8 

Število delnic (v obdobju 1.1. - 16. 4. 2015) 3.796.527 kosovnih delnic, od tega 1.936.229 navadnih prosto 

prenosljivih kosovnih delnic in 1.860.298 prednostnih participativnih 

kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravico 

Kotacija navadnih kosovnih delnic: 
Ljubljanska borza, d. o. o., borzna kotacija (od 8. 10. 1997 do  

16. 4. 2105) 

Oznaka navadnih kosovnih delnic: AELG 

Sklep o umiku delnic z organiziranega trga in sklep o statusnem 

preoblikovanju iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo je 

skupščina družbe sprejela na svoji 21. seji dne 31. 3. 2015, sklepi 

skupščine pa so bili v register vpisani 14. 4. 2015. 

Transakcijski računi: UniCredit Banka Slovenija d. d.: SI56 2900 0000 3291 455 

Nova Ljubljanska banka, d. d. Ljubljana: SI56 0292 1001 4174 945 

Poslovno leto: koledarsko 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015: 397 

 

1.3.2 DEJAVNOST 

Osnovne dejavnosti družbe obsegajo upravljanje in obratovanje letališča, izvajanje zemeljske oskrbe letal, potnikov in 

tovora ter izvajanje različnih komercialnih dejavnosti. 

 

1.3.3 POSLANSTVO, VIZIJA IN STRATEŠKI CILJI 

Poslanstvo 

Poslanstvo družbe je zagotavljanje učinkovitega in varnega obratovanja slovenskega okna v svet in zagotavljanje 

konkurenčnih in kakovostnih storitev uporabnikom, skrb za potnika, omogočanje ugodnega poslovnega okolja našim 

partnerjem in zadovoljstva vsem deležnikom. 

 

Vizija 

Naša vizija je postati konkurenčna vstopna točka v regijo Alpe-Adria in prva izbira potnikov, letalskih družb in ostalih 

uporabnikov v regiji ter prispevati k trajnostnemu razvoju in napredku podjetja, države in njenih prebivalcev.  

 

Strateški cilji družbe 

Za uresničevanje poslanstva in izpolnjevanje vizije si je družba Aerodrom Ljubljana, d.o.o., za obdobje 2014–2020 

zastavila naslednje strateške cilje: 

 povečanje prometa potnikov, letal in tovora; 
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 povečevanje prihodkov, zlasti iz komercialnih dejavnosti; 

 razvijanje človeških virov in spodbujanje inovativnosti; 

 zagotavljanje potrebnih investicij v infrastrukturo in opremo zaradi omogočanja nadaljnjega razvoja prometa. 

 

1.3.4 ORGANIZIRANOST 

Organizacijska struktura družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., veljavna z dnem 1. 11. 2015 

 

 

1.3.5 PODATKI O DRUŽBAH, KATERIH VEČJI LASTNIK JE DRUŽBA AERODROM LJUBLJANA, D.O.O. 

Družba Naslov 31. 12. 2015 31. 12. 2014 31. 12. 2015 31. 12. 2014

Aerodrom Portorož, d. o. o.* Sečovlje 19, Sečovlje 30,46 30,46 0 0

Adria Airways Tehnika, d. d.** Zg. Brnik 130 h, Brnik-aerodrom 0 47,67 0 411

Knjigovodska vrednost naložbe 

v tisoč evrih Lastniški delež v %

* Nominalna vrednost naložbe je 1.251.878 evrov, v letu 2009 smo naložbo v celoti slabili. 

** Naložbo, katere nominalna vrednost je 6.994.154 evrov, smo prodali v novembru 2015.  Naložbo smo slabili v letih 2010, 2011 in 2014.  

Več o naložbah v navedeni družbi pojasnjujemo v točkah 4.3, 5.1.3 in 5.4.1 Računovodskega poročila. 

 

1.3.6 MEDNARODNA DEJAVNOST  

V letu 2015 smo nadaljevali svoje dejavnosti kot člani različnih strokovnih skupin, ki delujejo v okviru Združenja 

evropskih letališč (ACI Europe). Svetovalec uprave je član svetovalne skupine (Advisory Group) v okviru komiteja za 
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politiko (Policy Committtee), katerega naloga je priprava strateških usmeritev za vodstvo ACI Europe ter koordinacija in 

povezava med drugimi komiteji in delovnimi skupinami. Še naprej smo člani komiteja za varovanje (Aviation Security 

Committee), ki se ukvarja s problematiko varovanja civilnega letalstva na letališčih in predlaga nove rešitve na tem 

področju, interesne skupine regionalnih letališč (Regional Airport's Forum), ki pripravlja predloge v interesu malih in 

srednje velikih letališč, ter ACI Communication Group, ki združuje strokovnjake za komuniciranje evropskih letališč. Smo 

tudi člani Foruma za vodenje in človeške vire (Leadership and Human Resources Forum) in Foruma za digitalne 

komunikacije (Digital Communications Forum). 

 

1.4 SESTAVA IN DELOVANJE ORGANOV VODENJA IN NADZORA 

Družba je bila do 31. 3. 2015 formalno organizirana kot delniška družba z nadzornim svetom v sestavi Milan Perovič, 

predsednik ter člani Peter Grašek, Peter Marn, Nina Mauhler, Drago Čotar, Tadeja Strupi. Nadzorni svet je imel v 

obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 dve seji. Družba je imela tričlansko upravo v sestavi Zmago Skobir, predsednik 

uprave, in člana uprave Iztok Podbregar ter Bernarda Trebušak. Skupščina družbe je na svoji 21. seji dne 31. 3. 2015 

podelila razrešnico dotedanjemu nadzornemu svetu in upravi. S sklepom skupščine so vsi dosedanji člani uprave in 

nadzornega sveta z dnem vpisa tega sklepa v sodni register (14. 4. 2015) bili odpoklicani. Od 1. 4. 2015 dalje družbo 

vodi poslovodni direktor Zmago Skobir. 

Družba je od 1. 4. 2015 organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo. Vodenje in upravljanje družbe Aerodrom 

Ljubljana, d.o.o., temelji na zakonskih določilih, določbah Akta o ustanovitvi družbe in politike upravljanja družbe. 

Družbo upravlja edini družbenik in sicer Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide. Edini družbenik ima končno 

pristojnost za vprašanja poslovanja družbe. 

Edini družbenik izvaja svoja pooblastila prek sklepov, sprejetih s strani pooblaščenih predstavnikov edinega družbenika 

ali, če se tako odloči edini družbenik, s strani Odbora Vlagatelja, ki deluje v imenu edinega družbenika.  

Edini družbenik je pooblaščen za odločanje o vseh vprašanjih v zvezi z družbo, razen če je takšno pooblastilo izrecno 

dano drugim v skladu z zakonom ali z Aktom o ustanovitvi. 

Edini družbenik sprejema svoje sklepe, kadar koli je to potrebno, vendar v vsakem primeru vsaj enkrat letno, da sprejme 

letno poročilo družbe in končno odločitev o razdelitvi ali ponovnem vlaganju dobička družbe za vsako poslovno leto 

družbe in v zvezi z imenovanjem revizorja družbe. 

 

1.4.1 ODBOR VLAGATELJA 

Edini družbenik lahko s sklepom edinega družbenika o ustanovitvi Odbora Vlagatelja pooblasti Odbor Vlagatelja, da v 

njegovem imenu izvaja vse ali del njegovih pristojnosti, v povezavi z družbo.  

Odbor Vlagatelja je sestavljen iz 3 članov, ki jih imenuje edini družbenik. 

Odbor Vlagatelja ima tista pooblastila, ki so določena v sklepu edinega družbenika o ustanovitvi Odbora Vlagatelja ali v 

notranjih predpisih družbe, če so takšni notranji predpisi sprejeti s sklepom edinega družbenika.  

 

1.4.2 VODENJE DRUŽBE 

Vsakodnevno poslovanje družbe vodi poslovodstvo družbe. Poslovodstvo vodi poslovanje družbe, je pooblaščeno, da 

zastopa družbo in da deluje za družbo v pravnih poslih s tretjimi strankami ter ima druga pooblastila, določena z Aktom o 

ustanovitvi ali s sklepom edinega družbenika. 
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Poslovodstvo družbe je sestavljeno iz enega direktorja. Družbo navzven zastopata skupaj poslovodni direktor in 

prokurist. 

 

1.5 IZJAVA V SKLADU S 545. ČLENOM ZGD-1 

Družba Aerodrom Ljubljana, d.o.o., je v okoliščinah, ki so nam bile znane v trenutku, ko je bil opravljen posamezen 

pravni posel z obvladujočo družbo Fraport AG in z njo povezanimi družbami, pri vsakem od teh poslov dobila ustrezno 

vračilo in s tem ni bila prikrajšana. Prav tako ni bilo storjeno ali opuščeno nobeno dejanje, s čimer bi bila družbi 

Aerodrom Ljubljana, d.o.o., povzročena škoda, ki bi bila posledica vplivanja obvladujoče družbe Fraport AG na družbo 

Aerodrom Ljubljana, d.o.o. 
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2 POSLOVANJE DRUŽBE LETA 2015 IN NAČRTI ZA LETO 2016 

2.1 RAZMERE V EVROPSKEM LETALSTVU 

Po podatkih Evropske Komisije letalski sektor v EU zaposluje skoraj 2 milijona ljudi in v evropsko gospodarstvo prispeva 

110 milijard evrov. Letalstvo je močno gonilo gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest, trgovine in mobilnosti v 

Evropski uniji in ima ključno vlogo v gospodarstvu Unije. V zadnjih 20 letih so liberalizacija notranjega trga zračnih 

prevozov s strani Unije in znatna rast povpraševanja po zračnem prometu znotraj Unije in po svetu privedli do znatnega 

razvoja evropskega letalskega sektorja. Napoved Eurocontrol iz leta 2012 predvideva, da se bo letalski promet do leta 

2035 podvojil. 

Evropska komisija je 7. 12. 2015 sprejela novo letalsko strategijo za Evropo. Strategija določa nove usmeritve za 

letalstvo v prihodnjih letih s poudarkom na povezanosti, konkurenčnosti in trajnostnem razvoju. Strategija bo zagotovila, 

da bo evropski letalski sektor ohranil konkurenčnost in izkoristil prednosti hitro spreminjajočega in razvijajočega se 

svetovnega gospodarstva. Z izvajanjem Strategije bo lahko ohranjena vodilna vloga evropskega letalstva v svetu in 

omogočen nadaljnji razvoj gospodarstva. Evropski državljani bodo imeli več možnosti povezav s preostalim svetom po 

nižjih cenah ob večji izbiri in najvišji stopnji varovanja.  

Ena od prednostnih nalog po strategiji je postavitev EU na vodilno mesto v mednarodnem letalskem prometu in hkrati 

zagotoviti enake konkurenčne pogoje evropskega letalstva nasproti drugim regijam. Med tem, ko je dosedanja letalska 

politika bila večinoma usmerjena na razvoj notranjega evropskega trga se s to novo Strategijo pozornost usmerja 

navzven. Pričakujejo se bilateralni sporazumi med EU in državami kot so Kitajska, ASEAN, zalivske države, Turčija in 

druge. Cilj teh sporazumov je odpiranje trgov ob upoštevanju poštene konkurence za vse udeležence. 

Strategija ugotavlja, da je pomanjkanje kapacitet glavni izziv za evropska letališča in da, če se bo to nadaljevalo lahko 

ogrozi napoved prometa do 2035 in s tem do 800.000 delovnih mest. Zato poudarja pomen dokončanja projekta 

enotnega evropskega neba, s čimer bi se optimizirale zračne poti in uporaba najbolj obremenjenih letališč v Uniji. 

Strategija želi ohraniti visoke standarde EU glede varnosti, varovanja, okolja, socialnih vprašanj in pravic potnikov ter 

doseči napredek pri inovacijah, digitalnih tehnologijah in naložbah. 

Evropska unija zato namerava do leta 2020 vsako leto investirati 430 milijonov evrov v raziskovalni projekt za upravljanje 

zračnega prometa v okviru enotnega evropskega neba (SESAR). S pravočasno uvedbo rešitev SESAR bi lahko po oceni 

Komisije pripomogli k ustvarjanju več kot 300.000 novih delovnih mest. Uvedba in optimizacija informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij sta zlasti pomembni za zmogljivost letališč ter učinkovitost in kakovost storitev. 

Potniški promet na evropskih letališčih je po podatkih ACI Europe v letu 2015 narasel za 5,6 odstotka; pri tem Slovenija 

skupaj s še sedmimi drugimi državami EU beleži dvoštevilčno odstotno rast. Tovorni promet je v nasprotju s tem v Evropi 

narasel za 0,7 odstotka med tem, ko se je število premikov letal povečalo za 2,2 odstotka. Zanimivo pri tem je, da se je 

evropski BDP od leta 2008 do danes povečal samo za 3 odstotke, med tem, ko je potniški promet narasel za 13,6 

odstotka. Tak razkorak kaže na trajnejše nesorazmerje običajne visoke odvisnosti med rastjo BDP in letalskega prometa 

ter odraža novo dinamiko trgov, spremembe v nagnjenosti potrošnikov ter ne nazadnje, velik pomen letalskega prometa 

za evropsko gospodarstvo. Oživitev evropskega gospodarstva in nizke cene goriva kažejo na nadaljevanje takega 

trenda tudi v letu 2016. Ob tem ne smemo spregledati tveganja kot so povečan dotok migrantov in s tem povezane 

težnje za odprave Schengenske ureditve, britanske ideje o izstopu iz EU ter nestabilne razmere na Bližnjem Vzhodu. 
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2.2 GOSPODARSKE RAZMERE V SLOVENIJI 

V skladu z zimsko gospodarsko napovedjo, ki jo je objavila Evropska Komisija v času priprave tega poročila naj bi se v 

Republiki Sloveniji v letu 2016 stopnja rasti slovenskega BDP z lanskih 2,5 odstotka letos znižala na 1,8 odstotka, nato 

pa naj bi se v 2017 zvišala na 2,3 odstotka. Glavni generator rasti bo zasebna poraba, v nasprotno smer pa bodo 

delovale razmere oziroma znižane napovedi za večino največjih trgovinskih partneric Slovenije (Nemčijo, Francijo, 

Italijo). 

Gospodarska napoved za Slovenijo je nekoliko višja od napovedi za celotno evrsko območje (1,6 odstotka) na katerega 

v celoti vplivajo upočasnitev rasti v razvijajočih gospodarstvih, upočasnitev rasti kitajskega gospodarstva in geopolitična 

tveganja, kot so terorizem, povečani migrantski tokovi in pa negotovost glede prihodnosti schengenskega sistema itd. 

Urad za makroekonomske analize in razvoj je v marcu 2016 znižal napoved gospodarske rasti na 1,7 odstotka, kot 

posledica padca državnih naložb ob izpadu investicij iz evropskih sredstev in slabših gospodarskih razmer v Evropi. 

 

2.3 TRŽNI POLOŽAJ DRUŽBE IN NJENE TRŽENJSKE DEJAVNOSTI 

2.3.1 TRŽNI POLOŽAJ 

Letališče Ljubljana, sicer največje letališče v Republiki Sloveniji, spada po obsegu prometa med manjša letališča. 

Gravitacijsko območje letališča obsega Slovenijo, južni del Avstrije, severovzhodni del Italije in del Hrvaške ter zajema 

približno štiri milijone prebivalcev tega območja. To območje je naš ciljni trg in sega do 250 kilometrov zračne razdalje od 

letališča. Letališče deluje v močnem konkurenčnem okolju šestih sosednjih letališč od katerih bi posebej izpostavili 

Benetke (obe letališči) in Zagreb zaradi boljše mreže povezav s teh dveh letališč. 

Ljubljansko letališče in prevoznike na našem letališču izbirajo potniki, ki potujejo v poslovne, turistične ali zasebne 

namene. Trženjske dejavnosti letališč so pomemben, vendar ne edini dejavnik rasti števila potnikov, prevoznikov in 

tovora. Zaradi tega ter zaradi majhnosti trga in posameznih tržnih segmentov ter raznovrstnosti potovalnih potreb 

potnikov se trženjska politika Aerodroma Ljubljana osredotoča na vse segmente potnikov.  

 

2.3.2 PROMET IN LETALSKE STORITVE 

Izboljšanje gospodarskih razmer in zaznani pozitivni trendi rasti letalskega prometa so ustvarili ekonomsko okolje, v 

katerem se je povečalo število potnikov in premikov na ljubljanskem letališču v primerjavi z letom 2014. Pozitivno je, da 

je rast števila potnikov temeljila na rasti domačega prevoznika in predvsem na povečanju števila potnikov tujih 

prevoznikov. K rasti števila potnikov domačega prevoznika je veliko prispevalo odprtje dveh novih linij, in sicer je Adria 

Airways s poletnim voznim redom povezala Ljubljano z Berlinom in Stockholmom. Obe liniji sta z dobro zasedenostjo 

dosegli pričakovanja. Rast števila potnikov na tujem trgu je v veliki meri temeljila na začetku letenja prevoznika Swiss 

International, ki je ob dobri zasedenosti letal v letu 2015 bistveno prispeval k povečanju števila prepeljanih potnikov med 

Ljubljano in Zuerichom. Poleg švicarskega prevoznika, so k rasti števila potnikov prispevali tudi ostali prevozniki, ki so v 

letu 2015 povečali število letov z ljubljanskega letališča. Tako je Air Serbia povezovala Ljubljano z Beogradom kar 

dvakrat dnevno (v letu 2014 enkrat dnevno), Turkish Airlines je nadgradil dnevno letenje z dodatnimi tremi tedenskimi 

leti, prav tako pa sta letenje z našega letališča v poletnem času povečala tudi prevoznik Wizz Air in Montenegro Airlines. 

V letu 2015 je redne lete z našega letališča opravljalo devet prevoznikov, ki so ga povezovali s 27 rednimi destinacijami 

(25 v letu 2014). Vsi redni prevozniki so zlasti v poletnem času povečali obseg prometa in število prepeljanih potnikov. 

Teroristični napadi v Tuniziji in Egiptu ter begunska kriza so negativno vplivali na turistična potovanja kar se je odrazilo v 

delnem upadu čarterskega prometa. 
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Skupno število potnikov (1.464.579 potnikov) je v letu 2015 za 9,4 odstotka večje v primerjavi z letom 2014, kar je 

vezano predvsem na povečanje števila potnikov javnega prometa (10 odstotkov). V javnem prometu so rast števila 

potnikov zaznali domači in tudi tuji prevozniki. Skupno število premikov letal (32.893 premikov) je bilo za 4,7 odstotka 

večje kot v letu 2014.  

   1.-12./15 1.-12./14 N15 R15/R14  R15/N15 1.-12./15 1.-12./14 N15

  

1 POTNIKI 1.464.579 1.338.619 1.412.085 109,4 103,7 100,0 100,0 100,0

1.1 JAVNI PROMET 1.438.304 1.307.379 1.381.407 110,0 104,1 98,2 97,7 97,8

1.1.1 Domači prevozniki 951.563 906.966 906.323 104,9 105,0 65,0 67,8 64,2

1.1.2 Tuji prevozniki 486.741 400.413 475.084 121,6 102,5 33,2 29,9 33,6

1.2 SPLOŠNO LETALSTVO 3.639 3.200 3.269 113,7 111,3 0,2 0,2 0,2

1.3 OSTALI 22.636 28.040 27.409 80,7 82,6 1,5 2,1 1,9

2 PREMIKI LETAL 32.893 31.405 32.296 104,7 101,8 100,0 100,0 100,0

2.1 JAVNI PROMET 23.214 22.361 23.051 103,8 100,7 70,6 71,2 71,4

2.1.1 Domači prevozniki 15.973 16.687 16.108 95,7 99,2 48,6 53,1 49,9

2.1.2 Tuji prevozniki 7.241 5.674 6.943 127,6 104,3 22,0 18,1 21,5

2.2 SPLOŠNO LETALSTVO 8.443 7.789 7.976 108,4 105,9 25,7 24,8 24,7

2.3 OSTALI 1.236 1.255 1.269 98,5 97,4 3,8 4,0 3,9

3 TOVORNI PROMET (v tonah) 18.852 18.983 17.979 99,3 104,9 100,0 100,0 100,0

3.1 Letalo 8.943 8.774 8.322 101,9 107,5 47,4 46,2 46,3

3.2 Kamion 8.414 8.936 8.244 94,2 102,1 44,6 47,1 45,9

3.3 Pošta 1.190 1.046 1.109 113,8 107,3 6,3 5,5 6,2

3.4 Ostalo 305 227 304 134,4 100,3 1,6 1,2 1,7

Načrt IndeksiRealizacija Deleži (v %)

 

V letu 2015 so letalski tovorni promet z rednimi kamionskimi linijami izvajali prevozniki Air France in Lufthansa, z 

občasnimi prevozi pa tudi Korean Air, Cargolux, ČSA Czech Airlines, Adria Airways in drugi. Med prevozniki hitre pošte, 

dejavni na našem letališču, sta poleg DHL pomembna UPS in TNT, ki naše letališče uporabljata tudi kot vozlišče za 

jugovzhodno Evropo. 

V segmentu tovornega prometa se je povečala količina tovora prepeljanega z letali, medtem ko je nekoliko upadel 

letalski tovor prepeljan na kamionskih linijah. To je v primerjavi z letom 2014 vplivalo na rahel upad (- 0,7 odstotka) 

celotnega oskrbljenega tovora. Tudi v tovornem prometu smo poslovali bolje od načrta in ga presegli za 4,9 odstotka. 

Potniški in tovorni promet je dopolnjeval promet letal splošnega letalstva, ki se je v letu 2015 tudi povečal v primerjavi z 

letom 2014. 

K taki rasti prometa so poleg zunanjih dejavnikov botrovala številna prizadevanja in tržne akcije izvedene s strani 

družbe. Poleg dejavnosti, usmerjenih na letalske prevoznike, se je družba osredotočila tudi na krepitev tržnega položaja 

med letališči v regiji in izpostavljanju konkurenčnih prednosti. Na zamejskih trgih Italije in Avstrije smo skupaj z letalskimi 

prevozniki v ta namen izpeljali več oglaševalskih akcij. Oglaševali smo predvsem v digitalnih medijih, pri tem pa smo 

izkoriščali tudi vse razpoložljive lastne kanale (spletna stran, Facebook, e-novice). S temi oglaševalskimi akcijami smo 

promovirali zavedanje o dostopnosti in ugodnih možnostih potovanja z našega letališča. Nadaljevali smo tudi 

sodelovanje s ponudniki cestnih prevozov, nujno potrebnih za povezavo zamejskega trga z našim letališčem.  

Na slovenskem trgu smo izvajali tržne dejavnosti po uveljavljenih komunikacijskih kanalih, kot so neposredna pošta, 

osebni pristop do partnerjev, oglaševanje v medijih in katalogih turističnih organizacij ter oglaševanje na spletnih straneh. 

Ciljne kupce med drugim nagovarjamo s komuniciranjem prek medijev, ki jih sami upravljamo. Na spletni strani letališča 

ponujamo potnikom in obiskovalcem zanesljivo uporabniško izkušnjo, dobro preglednost in priročnost vsebin ter 
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moderno podobo. Uporabnikom pametnih naprav in mobilnih telefonov, ki obsegajo vedno večji delež poslovnih in 

turističnih potnikov, ponujamo njim prilagojene vsebine. 

 

2.3.3 KOMERCIALNE DEJAVNOSTI 

Pomemben del tržnih dejavnosti v letu 2015 je bil usmerjen v komercialne storitve, ki so vse pomembnejši element 

ustvarjanja prihodkov in zagotavljanja prihodnjega razvoja letališča. Na področju najemnin smo nadaljevali cenovno 

politiko, prilagojeno lokacijam in obsegu najema, in zagotavljali dobro zasedenost poslovnih prostorov. V sodelovanju z 

najemniki trgovskih in gostinskih prostorov smo še naprej prilagajali ponudbo potrebam potnikov. V letu 2015 smo z 

novim gostinskim ponudnikom razširili gostinsko ponudbo in našim potnikom omogočili večjo izbiro. Skupaj s partnerji 

smo predstavljali letališče kot zanimivo destinacijo za nakupe in izpeljali več promocij, ki so v večini imele poudarek na 

izdelkih slovenskega porekla. Letališko izkušnjo potnikov smo popestrili z zabavno-kulturnim programom z namenom 

promocije Slovenije kot privlačne turistične destinacije z bogatim kulturnim in kulinaričnim izročilom. 

Tudi na področju komercialnih dejavnosti smo se vključili v sodobne oblike komuniciranja. V letu 2015 smo na Facebook 

strani Aerodroma Ljubljana okrepili spletno skupnost, ki družbi omogoča, da se z uporabniki poveže na bolj oseben 

način in jim v tem smislu približa tudi ponudbo letališča. Na tej platformi se želimo uveljaviti predvsem kot prijazno 

letališče, ki svojim potnikom ponuja kakovostne storitve in je v svoji ponudbi primerljivo s konkurenčnimi letališči. 

S programom zvestobe flyljubljana smo predvsem cenovno občutljivim potnikom ponudili dodano vrednost, ki jih 

spodbuja k pogostejšemu vračanju na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Med drugim smo članom programa zvestobe 

zagotovili ugodnosti pri parkiranju in nakupih na letališču, ugodnosti pri letalskih družbah, ki ljubljansko letališče 

povezujejo s svetom, ugodnosti zunanjih partnerjev, ki so skladni z njihovim življenjskim slogom, in nepozabne trenutke 

v obliki doživetij na letališču. 

 

2.3.4 S SPREMLJANJEM ZADOVOLJSTVA DO BOLJŠIH STORITEV 

V okviru obeh skupin naših dejavnosti (letalskih in komercialnih storitev) spremljamo potrebe in želje uporabnikov 

storitev ter na ta način ugotavljamo lastne prednosti in slabosti ter izboljšujemo poslovanje družbe in zadovoljstvo 

uporabnikov.  

S pomočjo anket in obvladovanjem pritožb težimo k razumevanju trenutnih in prihodnjih potreb uporabnikov, želimo 

izpolnjevati njihove zahteve in si prizadevamo presegati njihova pričakovanja. Vse prispele pritožbe in pohvale 

obravnavamo resno, jih evidentiramo, s korektivnimi ukrepi odpravljamo pomanjkljivosti in neskladnosti ter odgovarjamo 

vsem pritožnikom. 

Poleg tega spremljanje zadovoljstva uporabnikov dopolnjujemo še z dvema metodama. S pomočjo t. i. Mystery 

Shoppinga ali skrivnega nakupovanja redno preverjamo kakovost izvajanja različnih storitev na letališču, bodisi v 

izvajanju služb Aerodroma Ljubljana ali zunanjih partnerjev. 

Ugotavljanje mnenja potnikov glede kakovosti prejete oskrbe na letališču dopolnjujemo tudi s prijazno in priročno 

napravo z imenom Sophie. Vprašani lahko na njej s pritiskom na gumbe, ki označujejo štiri različne ravni zadovoljstva, 

preprosto in hitro izrazijo svoje mnenje o kakovosti prejete storitve ali ponudbe.  
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2.3.5 NAČRTI ZA LETO 2016 

Načrt prometa za leto 2016 je bil izdelan ob upoštevanju objavljenega voznega reda prevoznikov za zimsko sezono 

2015/2016 in poletno sezono 2016. Pri prevoznikih smo upoštevali podatki o njihovem letenju v preteklih letih oziroma 

njihove neuradne napovedi. Pri pripravi načrta smo upoštevali tudi gospodarske trende ter napovedi in trende v 

letalskem prometu za leto 2016. Razvoju prometa potnikov bomo prilagajali prostorske zmogljivosti potniškega terminala 

in ponudbo komercialnih vsebin v njem. 

V letu 2016 načrtujemo povečanje števila potnikov v primerjavi z letom 2015 in sicer predvsem na račun povečanja 

števila potnikov na rednih linijah. Prav tako načrtujemo tudi povečano število premikov letal in sicer predvsem na tujem 

trgu. V začetku marca pričakujemo prihod letalskega prevoznika LOT Polish Airlines, ki bo z šestimi tedenskimi leti 

okrepil povezavo med Ljubljano in Varšavo ter prek Varšave ponudil široko mrežo letov. Povečanje števila letov načrtuje 

tudi Turkish Airlines, ki bo predvidoma dvakrat dnevno letel med Ljubljano in Istanbulom. S poletnim voznim redom 

načrtujemo, da bomo Ljubljano povezali z novo nemško destinacijo, Kölnom. Tja bo predvidoma dvakrat tedensko letela 

Adria Airways. Junija bo pričel leteti grški prevoznik Aegean Airlines z dvema tedenskima letoma v Atene. 

Skladno z zastavljenimi cilji v letu 2016 želimo preko sodelovanja na trženjskem področju skupaj s prevozniki spodbuditi 

odpiranje novih povezav in povečevanje obsega prepeljanih potnikov prek letališča. V potniškem in tovornem prometu 

bomo še nadalje razvijali ljubljansko letališče kot regionalno vozlišče. S aktivno politiko trženja si bomo prizadevali 

povečati število potnikov iz zamejstva in zmanjšati odliv domačih potnikov na bližnja letališča ter povečati obseg oskrbe 

letalskega tovora. Trženjske dejavnosti bomo usmerili k izboljšanju prepoznavnosti in krepitvi konkurenčnega položaja 

letališča v regiji. Skupaj s prevozniki bomo aktivno delovali na domačem trgu in trgih okoliških držav (Italija, Avstrija, 

Hrvaška). 

Ohranili bomo obseg tržnega komuniciranja prek lokalnih medijev in interneta, v večji meri pa bomo lahko izkoriščali 

inovativne trženjske kanale, ki jih naša družba upravlja (družbena omrežja na internetu). Velik del trženja storitev bo še 

vedno potekal z neposrednim stikom s sedanjimi in potencialnimi poslovnimi partnerji. V segmentu turističnih potovanj 

bomo dejavno sodelovali z organizatorji potovanj in oglaševali v njihovih katalogih ter tako krepili sinergije za 

prepoznavnost ljubljanskega letališča. 

Na področju komercialnih storitev bomo nadaljevali obstoječo prodajno strategijo in cenovno politiko, prilagojeno lokaciji 

in storitvam, ki jih izvajamo. Obseg zmogljivosti in ponudbe bomo prilagajali razvoju prometa in sledili povpraševanju 

naših poslovnih partnerjev. Ob izboljšanju gospodarskih razmer v okolju, kjer deluje naša družba, in s proaktivnim 

pristopom bomo nadaljevali doseganje začrtanih ciljev in razvoj družbe. 
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2.4 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

2.4.1 POSLOVNI IZID 

 R1.‒12./15 R1.‒12./14 N2015 R15/R14 R15/N15 R1.‒12./15 R1.‒12./14 N2015

Poslovni prihodki 34.899.065 32.048.627 33.863.810 108,9 103,1 100,0 100,0 100,0

Prihodki od prodaje 34.816.006 31.827.518 33.843.810 109,4 102,9 99,8 99,3 99,9

Drugi poslovni prihodki 83.059 221.109 20.000 37,6 415,3 0,2 0,7 0,1

Poslovni odhodki 25.756.772 25.353.143 25.144.905 101,6 102,4 73,8 79,1 74,3

Stroški materiala in storitev 8.314.641 8.390.285 8.446.408 99,1 98,4 23,8 26,2 24,9

Stroški materiala  1.542.951 1.573.617 1.625.101 98,1 94,9 4,4 4,9 4,8

Stroški storitev 6.771.690 6.816.668 6.821.307 99,3 99,3 19,4 21,3 20,1

Stroški dela 12.613.242 12.185.024 12.203.000 103,5 103,4 36,1 38,0 36,0

Amortizacija 3.958.263 4.488.359 4.308.133 88,2 91,9 11,3 14,0 12,7

Drugi poslovni odhodki 870.626 289.475 187.364 300,8 464,7 2,5 0,9 0,6

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in 

amortizacijo - EBITDA
13.100.556 11.183.843 13.027.038 117,1 100,6 37,5 34,9 38,5

Dobiček iz poslovanja - EBIT 9.142.293 6.695.484 8.718.905 136,5 104,9 26,2 20,9 25,7

Neto finančni prihodki / odhodki 267.000 -1.716.044 -153.516 / /

Finančni prihodki 726.405 1.524.834 202.375 47,6 358,9

Finančni odhodki 459.405 3.240.878 355.891 14,2 129,1

Dobiček pred obdavčitvijo 9.409.293 4.979.440 8.565.389 189,0 109,9

Davek od dobička 530.353 1.187.554 1.310.577 44,7 40,5

Odloženi davki 437.343 197.975 -7.632 220,9 /

Čisti dobiček 8.441.597 3.593.911 7.262.444 234,9 116,2

Deleživ evrih Indeksi

 

Pozitivni trendi, ki smo jih v letu 2015 zabeležili na področju prometa, so se odrazili tudi v realiziranih poslovnih prihodkih 

(34.899 tisoč evrov), ki za 8,9 odstotka presegajo realizacijo leta 2014 in za 3,1 odstotka letni načrt. Nekoliko so višji tudi 

poslovni odhodki (25.757 tisoč evrov), ki realizirane v letu 2014 presegajo za 1,6 odstotka, letni načrt pa za 2,4 odstotka.  

Dobiček iz poslovanja pred davki in amortizacijo (EBITDA) znaša 13.101 tisoč evrov in presega ustvarjenega v letu 2014 

za 1.917 tisoč evrov oziroma za 17,1 odstotka, letni načrt pa za 74 tisoč evrov oziroma za 0,6 odstotka.  

Dobiček iz poslovanja (9.142 tisoč evrov), dobiček pred obdavčitvijo (9.409 tisoč evrov) in čisti dobiček (8.442 tisoč 

evrov) prav tako presegajo vrednosti, dosežene v letu 2014 in predvidene v letnem načrtu. 

 

Poslovni prihodki 

V letu 2015 smo ustvarili za 34.899 tisoč evrov poslovnih prihodkov, kar je za 8,9 odstotka oziroma 2.850 tisoč evrov več 

v primerjavi z letom 2014, za 3,1 odstotka (1.035 tisoč evrov) pa smo presegli letni načrt. Preseganje v letu 2015 

ustvarjenih poslovnih prihodkov je predvsem vezano na povečanje števila potnikov in premikov letal ter spremembe v 

strukturi letal1 v javnem prometu. 

                                                           

1 Prevozniki so v povprečju uporabljali večja in s tem težja letala, kar ob upoštevanju dejstva, da je pomemben del prihodkov od opravljenih storitev 

vezan na težo letal, pozitivno vpliva na ustvarjene poslovne prihodke.  
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Pretežni del (99,8 odstotka) vseh ustvarjenih poslovnih prihodkov obsegajo prihodki od prodaje (znašajo 34.816 tisoč 

evrov). Od teh smo jih 68,7 odstotka (23.926 tisoč evrov) ustvarili s prodajo storitev na domačem trgu (vezano na porast 

prometa so za 7,7 odstotka višji kot v letu 2014 in za 3,5 odstotka višji od načrtovanih). Rast v segmentu tujih 

prevoznikov se je odrazila v porastu prihodkov, realiziranih na tujih trgih (10.890 tisoč evrov oziroma 31,3 odstotka 

prihodkov od prodaje), s tem da le-ti lanskoletne presegajo za 13,4 odstotka, medtem je letni načrt presežen za 1,5 

odstotka. 

10.729

23.115

9.607

22.221

10.890

23.926

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Tuji trg

Domači trg

v tisoč evrih

Prihodki od prodaje po trgih

R 1.-12./15 R 1.-12./14 N1.-12./15
 

Rast prometa se odraža tudi v ustvarjenih poslovnih prihodkih po vrstah storitev. Tako so prihodki od letaliških storitev 

(18.707 tisoč evrov) v primerjavi s preteklim letom višji za 15,7 odstotka, letni načrt pa je presežen za 3,5 odstotka. Tudi 

prihodki od storitev zemeljske oskrbe (6.458 tisoč evrov) so v primerjavi z letom 2014 višji za 12,2 odstotka, medtem ko 

načrtovane presegajo za 5,9 odstotka. V segmentu prihodkov od komercialnih storitev (8.963 tisoč evrov) smo v 

posameznih kategorijah (parkirnine, najemnine) dosegli povečanja tako v primerjavi z lanskim letom kot tudi glede na 

načrt, s čimer smo nadomestili upad prihodkov v občutljivem segmentu oglaševalske dejavnosti, ki je delno vezan tudi 

na dejstvo, da smo v letu 2014 realizirali določene posle enkratne narave. 
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V strukturi poslovnih prihodkov v letu 2015 glede na prejšnja leta ni prišlo do bistvenih sprememb. Prevladujejo prihodki 

od letaliških storitev s 53,6–odstotnim deležem, 18,5 odstotka poslovnih prihodkov smo ustvarili s prihodki od storitev 

zemeljske oskrbe in 25,7 odstotka s prihodki od komercialnih storitev.  
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Poslovni odhodki 

V letu 2015 smo ustvarili za 25.757 tisoč evrov poslovnih odhodkov, kar je za 1,6 odstotka (404 tisoč evrov) več v 

primerjavi z letom 2014 in za 2,4 odstotka (612 tisoč evrov) več v primerjavi z letnim načrtom. Porast v primerjavi z letom 

2014 in letnim načrtom je realiziran v kategorijah stroškov dela ter v sklopu drugih poslovnih odhodkov, kar je vezano na 

slabitve poslovnih terjatev. Nasprotno so stroški materiala, storitev in amortizacije nižji v primerjavi z doseženimi v letu 

2014 in tudi v primerjavi z letnim načrtom. Podrobneje so poslovni odhodki razkriti v točki 5.2.2 Računovodskega 

poročila. 
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V strukturi poslovnih odhodkov v primerjavi z lanskim letom in letnim načrtom ni bistvenih sprememb. Prevladujejo 

stroški dela z 49-odstotnim deležem. Sledijo stroški storitev (26,3-odstotni delež), amortizacije (15,4-odstotni delež), 

materiala (6-odstotni delež) ter drugi poslovni odhodki (3,4-odstotni delež). 
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Stroški materiala v višini 1.543 tisoč evrov so za 1,9 odstotka (31 tisoč evrov) nižji v primerjavi z ustvarjenimi v letu 2014, 

za 5,1 odstotka (82 tisoč evrov) pa zaostajajo tudi za načrtovanimi. 60 odstotkov vseh stroškov materiala obsegajo 

stroški energentov (električne energije, kuriva za ogrevanje in pogonskega goriva). Pomembnejše postavke so še stroški 

potrošnega materiala, materiala za tekoče vzdrževanje, porabljenega materiala za čiščenje in stroški drobnega 

inventarja. Stroški storitev (6.772 tisoč evrov) za 0,7 odstotka zaostajajo za ustvarjenimi v letu 2014 in za letnim načrtom. 

Četrtino vseh stroškov storitev obsegajo stroški storitev varovanja, pomembnejše postavke pa so še stroški storitev 

vzdrževanja, marketinških storitev, storitev, povezanih z izvajanjem osnovne dejavnosti, intelektualnih storitev, dela 

preko študentskega servisa, storitev Javne agencije za civilno letalstvo in najemnin. Stroški dela za leto 2015 znašajo 

12.613 tisoč evrov. Za 3,5 odstotka (428 tisoč evrov) presegajo stroške, realizirane v letu 2014, medtem ko letni načrt 

presegajo za 3,4 odstotka (410 tisoč evrov). Povečanje stroškov dela je delno vezano na menjave v vodstvu družbe ter 

izplačilo višjega regresa (glede na to, da družba ni več v večinski državni lasti, zanjo ne veljajo več omejitve glede 

regresa na ravni minimalne plače, pač pa je višina regresa v skladu z veljavno kolektivno pogodbo). Stroški amortizacije, 

ki znašajo 3.958 tisoč evrov, so za 11,8 odstotka (530 tisoč evrov) nižji glede na leto 2014, medtem ko za letnim načrtom 

zaostajajo za 8,1 odstotka (350 tisoč evrov). Nižji stroški amortizacije so posledica vpliva podaljšanja življenjskih dob 

določenih objektov in opreme (podrobneje pojasnjeno v točki 5.2.2 Računovodskega poročila) ter manjše realizacije 

nabav objektov in opreme. Drugi poslovni odhodki znašajo 871 tisoč evrov, s tem da se pretežni del le-teh nanaša na 

slabitve poslovnih terjatev ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.  

 

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter dobiček iz poslovanja (EBIT) 

Kot rezultat opisanih poslovnih prihodkov ter poslovnih odhodkov brez amortizacije znaša dobiček iz poslovanja pred 

obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 13.101 tisoč evrov in je za 17,1 odstotka (1.917 tisoč evrov) večji v 

primerjavi z letom 2014, za 0,6 odstotka (74 tisoč evrov) pa presega tudi načrtovanega. 

Še nekoliko višje preseganje smo vezano na spremembe v strošku amortizacije realizirali v kategoriji dobiček iz 

poslovanja (EBIT), ki znaša 9.142 tisoč evrov. Za 36,5 odstotka (2.447 tisoč evrov) je večji v primerjavi z doseženim v 

letu 2014, medtem ko načrtovanega presega za 4,9 odstotka (423 tisoč evrov). 

 

Neto finančni prihodki/odhodki 

V primerjavi z načrtovanimi so višji tudi finančni prihodki (726 tisoč evrov, za 2,5 krat višji od načrtovanih), pri čemer je 

to preseganje predvsem vezano na pozitiven učinek prodaje naložbe v družbo Adria Airways Tehnika, d. d. So pa 

finančni prihodki za 798 tisoč evrov nižji od ustvarjenih v letu 2014, kar je predvsem posledica dobička od prodaje 
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finančnih naložb po pogodbah o upravljanju v letu 2014, delno pa tudi nižjih prihodkov od obresti zaradi manjšega 

obsega prostih denarnih sredstev ter splošnega upada obrestnih mer. 

Finančni odhodki v višini 459 tisoč evrov so v primerjavi z letom 2014 nižji kar za 2.781 tisoč evrov, kar je vezano na v 

letu 2014 opravljeno slabitev naložbe v družbo Adria Airways Tehnika, d. d. 

 

Dobiček pred obdavčitvijo, čisti dobiček 

Rezultat opisanih prihodkov in odhodkov poslovnega leta 2015 je dobiček pred obdavčitvijo v višini 9.409 tisoč evrov, 

ki je za 4.430 tisoč evrov višji v primerjavi z letom 2014, za 844 tisoč evrov pa presega tudi načrtovanega. Podobno tudi 

čisti dobiček, ki znaša 8.442 tisoč evrov, za 4.848 tisoč evrov presega doseženega v letu 2014 ter je za 1.179 tisoč 

evrov višji od načrtovanega. 
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2.4.2 BILANCA STANJA 

v evrih

31. 12. 2015 31. 12. 2014

Indeks 

15/14 Deleži 15 Deleži 14

SREDSTVA 112.614.155 106.075.424 106,2 100,0 100,0

Dolgoročna sredstva 89.822.203 92.228.198 97,4 79,8 86,9

Neopredmetena sredstva 8.579.312 8.885.111 96,6 7,6 8,4

Nepremičnine, naprave in oprema 77.455.956 78.950.711 98,1 68,8 74,4

Dolgoročne finančne naložbe 3.269.838 3.431.189 95,3 2,9 3,2

Dolgoročne poslovne terjatve 59.873 59.873 100,0 0,1 0,1

Odložene terjatve za davek 457.224 901.314 50,7 0,4 0,8

Kratkoročna sredstva ‒ skupaj 22.791.952 13.847.226 164,6 20,2 13,1

Kratkoročna sredstva brez aktivnih časovnih razmejitev 22.745.951 13.800.477 164,8 20,2 13,0

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 411.392 0,0 0,0 0,4

Zaloge 272.155 339.501 80,2 0,2 0,3

Kratkoročne finančne naložbe 17.378.540 8.842.985 196,5 15,4 8,3

Kratkoročne poslovne terjatve 4.115.401 4.143.603 99,3 3,7 3,9

Denarna sredstva 979.855 62.996 1.555,4 0,9 0,1

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 46.001 46.749 98,4 0,0 0,0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV           112.614.155 106.075.424 106,2 100,0 100,0

Kapital 100.110.897 92.781.304 107,9 88,9 87,5

Osnovni kapital 15.842.626 15.842.626 100,0 14,1 14,9

Kapitalske rezerve 24.287.659 24.287.659 100,0 21,6 22,9

Rezerve iz dobička 43.933.874 43.933.874 100,0 39,0 41,4

Presežek iz prevrednotenja 223.584 96.059 232,8 0,2 0,1

Zadržani čisti dobiček 15.823.154 8.621.086 183,5 14,1 8,1

Dolgoročne obveznosti ‒ skupaj 8.366.097 8.580.209 97,5 7,4 8,1

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1.264.261 1.359.847 93,0 1,1 1,3

Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine 1.160.765 1.244.604 93,3 1,0 1,2

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 103.496 115.243 89,8 0,1 0,1

Dolgoročne obveznosti 7.101.836 7.220.362 98,4 6,3 6,8

Dolgoročne poslovne obveznosti 7.101.836 7.220.362 98,4 6,3 6,8

Kratkoročne obveznosti ‒ skupaj 4.137.161 4.713.911 87,8 3,7 4,4

Kratkoročne obveznosti 4.019.077 4.538.217 88,6 3,6 4,3

Kratkoročne poslovne obveznosti 4.019.077 4.538.217 88,6 3,6 4,3

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 118.084 175.694 67,2 0,1 0,2  

Bilančna vsota na dan 31. decembra 2015 znaša 112.614 tisoč evrov in je za 6.539 tisoč evrov višja v primerjavi s 

stanjem na dan 31. decembra 2014.  
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V strukturi sredstev prevladujejo dolgoročna sredstva (89.822 tisoč evrov) z 79,8-odstotnim deležem, katerih vrednost je 

v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2014 upadla za 2,6 odstotka. Slednje je predvsem odraz 1,9-odstotnega znižanja 

vrednosti nepremičnin, naprav in opreme (vrednost je nižja zaradi preseganja obračunane amortizacije nad povečanjem 

teh sredstev v obravnavanem obdobju).  

Vrednost kratkoročnih sredstev, ki na dan 31. 12. 2015 zavzemajo 20,2 odstotka bilančne vsote, je za 64,6 odstotka 

višja v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2014. Povečala se je predvsem vrednost kratkoročnih finančnih naložb. 

Vezano na prodajo družbe Adria Airways Tehnika, d. d., v novembru 2015, družba na dan 31. 12. 2015 ne izkazuje več 

sredstev, razpoložljivih za prodajo. 
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Med obveznostmi do virov sredstev s 96,3-odstotnim deležem prevladujejo dolgoročni viri (108.477 tisoč evrov), s 

katerimi so financirana vsa dolgoročna in še pomemben del kratkoročnih sredstev družbe. Pretežni del dolgoročnih virov 

se nanaša na lastniški kapital (100.111 tisoč evrov, 88,9 odstotka bilančne vsote), preostanek (7,4 odstotka bilančne 

vsote) pa zavzemajo drugi dolgoročni viri (8.366 tisoč evrov). Med njimi so pomembne dolgoročne poslovne obveznosti v 

višini 7.102 tisoč evrov, ki se pretežno nanašajo na obveznosti iz naslova generalne stavbne pravice. 
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3,7 odstotka bilančne vsote obsegajo kratkoročni viri (4.137 tisoč evrov), pri čemer večji del teh (3,6 odstotka bilančne 

vsote) obsegajo kratkoročne poslovne obveznosti (4.019 tisoč evrov).  

Družba na dan 31. decembra 2015 nima finančnih obveznosti.  
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Podrobnejša pojasnila posameznih postavk bilance stanja so prikazana v točki 5.1 Računovodskega poročila. 

 

2.4.3 FINANČNO UPRAVLJANJE 

Likvidnost družbe smo tudi leta 2015 ohranili na visoki ravni. Redno smo poravnavali svoje obveznosti. Kratkoročne 

finančne naložbe so tekom leta 2015 pomembno porasle, tako da na dan 31. 12. 2015 znašajo 17.379 tisoč evrov. V 

pretežnem delu se nanašajo na depozite pri bankah, ki predstavljajo kakovostno likvidnostno rezervo. Pri nalaganju 

prostih denarnih sredstev zasledujemo kombinacijo razpršenosti in varnosti ob zagotavljanju ustrezne ročnosti 

posameznih plasmajev. 

Družba je v pretežnem delu financirana z lastniškim kapitalom. V preteklih letih izvedene naložbe so bile v celoti 

financirane z lastnimi sredstvi, tako da družba nima finančnih obveznosti. Dolgoročne poslovne obveznosti, izkazane v 

bilanci stanja na dan 31. 12. 2015, se v pretežnem delu nanašajo na obveznosti za plačilo nadomestila za generalno 

stavbno pravico.  

Ocenjujemo, da imamo ob upoštevanju premoženjskega stanja družbe in obstoječe strukture virov financiranja ugodne 

možnosti za pridobitev zunanjih finančnih virov (posojil). Denarna sredstva, ki jih imamo naložena pri bankah v obliki 

depozitov, so kakovostna likvidnostna rezerva.  

 

2.4.4 DENARNI TOKOVI 

v evrih

2015 2014 Indeks 15/14

Začetno stanje denarnih sredstev 62.996 381.781 16,5

Denarni tokovi pri poslovanju 11.691.559 9.079.978 128,8

Denarni tokovi pri naložbenju -9.526.560 25.567.841 -37,3

Denarni tokovi pri financiranju -1.252.955 -34.969.127 3,6

Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva 4.815 2.523 190,8

Končno stanje denarnih sredstev 979.855 62.996 1.555,4  
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2.4.5 KAZALNIKI POSLOVANJA 

2015 2014 Indeks 15/14

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih                        
(poslovni izid iz poslovanja + amortizacija)/poslovni prihodki) 0,375 0,349 108

Delež EBIT v poslovnih prihodkih                            
(poslovni izid iz poslovanja/poslovni prihodki) 0,262 0,209 125

Čista dobičkonosnost kapitala ‒ ROE                            
(čisti dobiček/povprečni kapital brez čistega dobička 

proučevanega obdobja) 0,092 0,034 272

Čista dobičkonosnost sredstev ‒ ROA                           
(čisti dobiček + dane obresti)/povprečno stanje sredstev) 0,077 0,030 255

Koeficient gospodarnosti poslovanja                        
(poslovni prihodki/poslovni odhodki) 1,355 1,264 107

Koeficient celotne gospodarnosti                                
(celotni prihodki/celotni odhodki) 1,359 1,174 116

Kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev     
(kapital/dolgoročna sredstva) 1,115 1,006 111

Stopnja lastniškosti financiranja                    
(kapital/obveznosti do virov sredstev) 0,889 0,875 102  

 

2.4.6 NAČRTI ZA LETO 2016 

Poslovni načrt družbe za leto 2016 je izdelan z upoštevanjem načrtovanega obsega prometa, asortimenta načrtovanih 

storitev, predvidene ravni cen storitev in rednega plačevanja kupcev naših storitev, predvsem našega največjega 

poslovnega partnerja. V njem niso predvideni odhodki iz slabitev finančnih naložb ali oblikovanja večjih popravkov 

vrednosti terjatev.  

Vezano na rast prometa načrtujemo doseči 34,9 milijona evrov. Z nadaljevanjem izvajanja politike obvladovanja stroškov 

bodo poslovni odhodki (25,8 milijona evrov) zaostajali za rastjo prihodkov, kar se bo pokazalo v višjem EBITDA (14 

milijona evrov), EBIT (9,9 milijona evrov) in čistem dobičku (8,1 milijona evrov). 

 

2.5 ZAPOSLENI 

Ob koncu leta (na dan 31. decembra 2015) je bilo v družbi 397 zaposlenih, od tega 385 za nedoločen in 12 za določen 

čas. Med zaposlenimi je 26,5 odstotka žensk (105 žensk) in 73,5 odstotka moških (292 moških). Število zaposlenih na 

dan 31.12. se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 5 zaposlenih. 

 

Starostna struktura zaposlenih 

Povprečna starost zaposlenih ob koncu leta 2015 je bila 42,15 leta. 

75 odstotkov vseh zaposlenih šteje med 31 in 50 let (298 zaposlenih). Od 21 do 30 let šteje 9,3 odstotka zaposlenih (37 

zaposlenih), 15,6 odstotka zaposlenih (62 zaposlenih) pa je starejših od 51 let. 
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Izobrazbena struktura 

Kontinuirano prizadevanje za dvig izobrazbene ravni zaposlenih se odraža v spremembi izobrazbene strukture na dan 

31. decembra 2015, saj je v primerjavi z 31. decembrom 2014 višjo stopnjo izobrazbe pridobilo 8 zaposlenih (2 magistra 

znanosti, 3 visoko, 2 višjo in 1 srednjo). 
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Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, delovna praksa 

V letu 2015 smo praktično usposabljanje omogočili štirim študentom in sedmim dijakom, ki so skupaj opravili 1.700 ur. 

S Šolskima centroma Kranj in Škofja Loka smo nadgradili uspešno dolgoletno sodelovanje. Na pobudo obeh šolskih 

centrov smo se vključili v njuni novoustanovljeni združenji oziroma konzorcija. Namen sodelovanja je predvsem 

zagotavljanje kontinuiranega pretoka znanja med gospodarstvom in izobraževalno sfero ter hitrejše vključevanje dijakov 

in študentov v delovni proces podjetja. 

 

Izobraževanje 

Družba izvaja zunanja in interna izobraževanja za svoje zaposlene z namenom slediti novostim na delovnem področju in 

zadostiti predpisom za opravljanje dejavnosti zlasti zaradi podaljšanja licenc za delo letališkega strokovnega osebja, 
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varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Med zunanjimi izobraževanji njimi prevladujejo strokovna izobraževanja 

oziroma izpopolnjevanje in nadgradnja strokovne usposobljenosti zaposlenih za delo, ki ga opravljajo. Sledijo jim 

izobraževanja s področja informatike in računalništva. Vsebino internih izobraževanj kaže naslednji graf: 

Red in varnost na letališču

Licenčno usposabljanje

Letališko vozniško dovoljenje

Ravnanje z nevarnimi snovmi

Varnost in zdravje pri delu

Varstvo pred požarom

Ostala interna predavanja

0% 10% 20% 30% 40%
 

V letu 2016 načrtujemo posodobitev opreme za izvedbo praktičnega dela usposabljanja s področja gašenja požarov, s 

čimer bomo nadgradili ponudbo storitev letalske šole za domače ter tuje udeležence. 

 

2.6 NALOŽBE V OBJEKTE IN OPREMO 

2.6.1 LETO 2015 

Pri naložbah v objekte in opremo smo sledili razvojnim potrebam družbe za leto 2015. Za dokončanje investicij iz leta 

2014 in nove investicije v 2015 je bil potrjen načrt v višini 4.528 tisoč evrov. 

Leta 2015 smo skupno za naložbe v objekte in opremo porabili 2.194 tisoč evrov, od tega 1.760 tisoč evrov za objekte, 

preostanek pa za nakup opreme za potrebe dejavnosti (232 tisoč evrov) in računalniške opreme (202 tisoč evrov). Letni 

načrt je bil realiziran v višini 48,5 odstotka. Naložbe so bile v celoti financirane z lastnimi sredstvi. 

v tisoč evrih

Načrt 2015 Realizacija 2015

Indeks 

R15/N15

Objekti, zemljišča 3.870 1.760 45,5

Računalniška oprema (strojna in programska) 274 202 73,7

Oprema za potrebe dejavnosti 384 232 60,4

Skupaj 4.528 2.194 48,5  

 

Gradnja objektov 

V prvi polovici leta so bile izvedene in dokončane nekatere načrtovane naložbe iz leta 2014, v drugi polovici pa smo 

pričeli z izvedbo postavk iz načrta za leto 2015. Za dokončanje investicij iz leta 2014 in nove investicije v 2015 je bil 

potrjen načrt v višini 4.527.733 evrov, od tega za vlaganja v infrastrukturne objekte in naprave 3.870.153 evrov. 

Dokončane so bile v letu 2014 pričete investicije med katerimi lahko izpostavimo obnovitev glavne letališke ploščadi in 

vozne steze TWY E, ureditev uvozov v Avioblagovno skladišče s čemer smo povečali nakladalne zmogljivosti. 

Nadaljevali smo gradnjo ceste okoli letališkega perimetra, ki omogoča hitrejše in učinkovitejše obhode letališča ter 

nadzor naravnega habitata. 
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Za leto 2015 je bila med drugim odobrena investicija v svetlobno navigacijski sistem, ki bo povečal zanesljivost delovanja 

svetlobnega sistema in zagotovil redundanco napajanja z električno energijo; investicija se nadaljuje v letu 2016. Uredili 

smo promet pred potniškim terminalov z zapornicami, vgradili napravo za hlajenje šotora pri Avioblagovnem skladišču, 

kar nam omogoča hrambo farmacevtskih izdelkov ter preuredili hladilno-energetski sistem ter zastarelo in hladilno snov 

nadomestili z okolju prijaznejšo. Zagotovili smo tudi redundanco sistemov hlajenja v potniškem terminalu. Poleg naštetih 

smo izvedli še nekaj manjših naložb pretežno tehnične narave. 

Skupna vrednost izvedenih investicij je znašala 1.759.910 evrov. 

 

Računalniška oprema 

Za računalniško opremo smo v letu 2015 namenili 203 tisoč evrov (od tega 106 tisoč evrov za računalniško strojno 

opremo in 97 tisoč evrov za računalniško programsko opremo). S prenovo požarnega zidu smo povečali varnost, 

zanesljivost in razpoložljivost informacijskega sistema družbe. Nadaljevali smo tudi prenovo uporabniške infrastrukture. 

Uvedli smo programsko opremo za podporo kadrovskim procesom in nadaljevali s projektom elektronske učilnice. Pričeli 

smo s projektoma prenove optične infrastrukture in aktivne mrežne opreme. Oba projekta se bosta končala predvidoma 

v prvi polovice 2016. 

 

Oprema za potrebe dejavnosti 

Za opremo za potrebe dejavnosti smo namenili 231 tisoč evrov. Od tega se 162 tisoč evrov nanaša na nakup različne 

letališke opreme (večnamensko vozilo, vozilo za potrebe vzdrževanja, idr). 39 tisoč evrov smo namenili za nakup 

opreme za potrebe gasilske službe ter 30 tisoč evrov za nakup specialne letališke opreme (električni traktor in vozilo za 

kontrolorja oskrbe). 

 

2.6.2 NAČRTI ZA LETO 2016 

Za leto 2016 je Odbor vlagateljev sprejel načrt naložb v višini 7.186.700 evrov od tega je bilo iz leta 2015 prenesenih 

2.092.850 evrov. V letu 2016 bo 5.302.900 evrov namenjenih za vlaganja v obnovo letališke infrastrukture. Preostali 

znesek je namenjen vlaganjem v informatiko (1.273.800 evrov) in opremo za osnovno dejavnost. Pretežni del novo 

planiranih sredstev je namenjen obnovi sistemov za ogrevanje. Dokončane bodo tudi investicije pričete v letu 2015. 

Poleg postavk v navedenem načrtu so bila naknadno potrjena sovlaganja v prestavitev glavne ceste. 
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3  UPRAVLJANJE TVEGANJ IN SISTEMI NADZORA 

3.1 UPRAVLJANJE TVEGANJ 

Družba Aerodrom Ljubljana je sestavni del Skupine Fraport in je vključena v sistem obvladovanja tveganj Skupine. 

Skupina Fraport ima podrobni izdelan sistem upravljanja s tveganji, ki omogoča prepoznavanje in analiziranje tveganj v 

zgodnji fazi in njihovo obvladovanje z ustreznimi ukrepi. Za upravljanje s tveganji je odgovorno poslovodstvo družbe. 

Družba ima odgovorno osebo za upravljanje s tveganji in povezavo z ustreznimi službami na ravni Skupine. Družba je 

trenutno v procesu vključevanja upravljanja s tveganji v skupino Fraport skladno z njihovimi smernicami. S tem bomo 

prilagodili naše notranje kontrole standardu skupine. 

Način spremljanja tveganj v družbi omogoča zgodnje zaznavanje sprememb v tveganjih in omogoča hitro ukrepanje 

takoj po zaznavi nekega tveganja. Tako redno spremljamo tekoče poslovanje največjih kupcev ter izvajamo tržne 

dejavnosti za ohranitev obstoječega in za povečanje obsega prometa. 

Redno smo sproti spremljali vse spremembe zakonodaje na domači in evropski ravni, ki bi lahko vplivale na poslovanje 

družbe, ter ustrezno reagirali s predlogi za spremembe. S ciljem zagotavljati nemoten priliv plačil smo redno spremljali 

plačevanje kupcev in sproti reagirali na zamude na vseh ravneh, od operativne ravni do ravni poslovodstva. 

Redno izvajamo ukrepe za zmanjševanje tveganj povezanih z odvijanjem letalskega prometa na področju zmanjševanja 

nevarnosti, ki jo povzročajo ptice, varovanja, varnosti in protipožarne zaščite. Dokumentacijo in dogodke imamo 

shranjene ter dokumentirane v posebnem operacijskem dokumentacijskem sistemu. V veljavi je načrt neprekinjenega 

poslovanj, ki vključuje ukrepe za odzive v stiski, za zaposlene ali posamezne poslovno kritične funkcije ter opisuje 

alternativne postopke za vrnitev poslovanja v normalne razmere.  

 

Sistem notranjih kontrol 

Obvladovanje tveganj je podprto z razvejanim mehanizmom notranjih kontrol. Cilji sistema notranjih kontrol so 

usklajenost z veljavno zakonodajo in predpisi, doseganje strateških ciljev družbe in uresničevanje strategije družbe, 

zmanjševanje tveganj v zvezi s poslovanjem družbe ter točnost, popolnost in zanesljivost finančnega poročanja,. Ta 

sistem je tudi trenutno v prenovi in usklajevanju z zahtevami Skupine. Vzporedno smo sredi leta 2015 pričeli z 

reinženiringom poslovnih procesov, ki je prilagojen novi organizacijski shemi družbe. Določeni in prepoznani so vsi stiki 

med različnimi procesi. Vsi poslovni procesi vsebujejo tudi referenčno dokumentacijo, ki je podlaga za njihovo izvedbo, s 

čemer bomo dobili zaokroženo celoto upravljanja s procesi s pripadajočimi tveganji ter notranjimi kontrolami. Začeli smo 

določati kazalnike učinkovitosti in uspešnosti ter metode za nadzorovanje in merjenje učinkovitosti posameznih 

procesov. Sistemsko urejamo tveganja, ki lahko nastanejo v posameznih aktivnostih znotraj procesov in notranje 

kontrole za obvladovanje teh tveganj. 

Pri notranjih kontrolah, tako kot je to praksa na ravni Skupine, upoštevamo COSO standarde z namenom 

prepoznavanja, merjenja in obvladovanja tveganj, ki se pojavljajo v posameznih procesih. 

Družba kvartalno poroča Skupini vsa pomembnejša tveganja in ukrepe za njihovo obvladovanje ter spremembe v 

zadnjem poročevalskem obdobju. 
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3.2 PRILOŽNOSTI 

Med tem, ko tveganja pomenijo grožnjo uresničitve nekega dogodka z negativnimi posledicami za družbo, pomenijo 

priložnosti uresničitev nekega dogodka s pozitivnimi posledicami v finančnem ali poslovnem smislu. Aerodrom Ljubljana 

vidi priložnosti predvsem v tržnem potencialu regije Alpe Adria, uvedbi rednih medcelinskih povezav, organiziranju baze 

dodatnega letalskega prevoznika ali velikega podjetja na področju tovornega prometa, in ne nazadnje v sodelovanju s 

Slovensko turistično organizacijo v smeri skupnega privabljanja tujih letalskih gostov v Slovenijo. 

 

3.3 SKLADNOST POSLOVANJA 

Na področju skladnosti poslovanja smo tudi v fazi vključevanja v sistem skladnosti Skupine Fraport. 

Imamo izdelan etični kodeks Aerodroma Ljubljana, d.o.o., ki opredeljuje temeljna načela in pravila, po katerih se ravnajo 

zaposleni in druge osebe, ki opravljajo delo v družbi Aerodrom Ljubljana, d.o.o. Kodeks predstavlja skupek načel in 

pravil, ki jih upoštevamo, da bi zaščitili zaposlene in družbo pred tveganji, ki izhajajo iz kršitev ali neizpolnjevanja 

oziroma neupoštevanja pogodbenih načel in drugih obveznosti iz delovnega razmerja, ter da bi okrepili ugled družbe in 

vsakega njenega posameznega člana. Za izvajanje kodeksa je bil ustanovljen etični odbor, katerega naloga je zbiranje, 

obvladovanje in analiziranje pisnih ali ustnih prijav kršitev etičnega ravnanja ali drugih nepravilnosti v družbi. Etični odbor 

Aerodroma Ljubljana, d.o.o., v letu 2015 ni prejel nobene prijave kršitve etičnega kodeksa. 

 

3.4 NOTRANJA REVIZIJA 

Notranja revizija je organizacijsko odgovorna poslovodstvu družbe in je ločena od drugih organizacijskih delov. Izvaja se 

že od leta 2000. Temeljno področje delovanja so notranje kontrole z vidika obvladovanja vseh poslovnih in drugih 

tveganj, ki jim je družba izpostavljena. Pri oceni ustreznosti in zadostnosti notranjih kontrol se preverjata tudi stalnost in 

zanesljivost njihovega delovanja.  

Notranja revizija revidira posamezne poslovne procese in postopke, ki vplivajo na zagotavljanje doseganja ciljev 

poslovanja, predlaga izboljšave v poslovnih procesih ter s tem pomembno prispeva k povečanju uspešnosti poslovanja, 

preglednosti in zanesljivosti informacij. O svojem delu poroča poslovodstvu. 
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4 TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Trajnostni razvoj je poleg letalske varnosti in kakovosti storitev ključna vrednota Aerodroma Ljubljana, na kateri temeljijo 

vse strateške razvojne odločitve in vsakodnevno poslovanje družbe. Zavedamo se, da letalski sektor pomembno 

prispeva k skupni ekonomski in socialni blaginji, hkrati pa pospešuje podnebne spremembe ter vpliva na kakovost zraka 

in povišan hrup v lokalnem okolju. Klimatske spremembe pomenijo enega večjih tveganj letalskega sektorja, saj naj bi 

med drugim prinesle pogostejše silovite vremenske vzorce. To so potencialne spremembe v bližnji prihodnosti, na katere 

se moramo pripraviti vsi igralci na letalskem trgu. 

V Aerodromu Ljubljana s Poslovnikom ravnanja z okoljem, ki določa našo okoljsko politiko in sistem ravnanja z okoljem, 

izvajamo in vzdržujemo sistem, ki pokriva glavne okoljske vidike in njihov vpliv ter omogoča oblikovanje ustreznih 

okoljskih ciljev in programov. 

V skladu z zakonodajo smo dolžni izvajati monitoring emisij hrupa v okolje. Rezultati kažejo, da se je hrup letalskega 

prometa kot povprečni mesečni kazalnik gibal pod predpisanimi mejnimi vrednostmi hrupa v okolju. Le na eni izmed 

merilnih točk prihaja do doseganja mejnih vrednosti hrupa predvsem v večernem času v poletnih mesecih, ko je obseg 

prometa največji. Redno izvajamo meritve dimnih plinov iz kotlovnic in drugih kurilnih naprav in občasni monitoring 

odpadnih vod. Agenciji RS za okolje redno poročamo o našem ravnanju z odpadki in ozonu škodljivimi snovmi. 

Dodatno merimo vse tiste okoljske vidike, ki niso zakonsko predpisani, je pa njihovo vrednotenje pomembno zaradi 

ekonomskih in okoljskih učinkov. To so poraba vode, poraba vseh energentov, poraba pogonskih goriv in poraba 

nevarnih materialov. 

Maja 2015 smo prejeli certifikat ISO 14001, s čimer smo dokazali, da izpolnjujemo zahteve standarda in da se trudimo 

za stalno zmanjševanje škodljivih vplivov svojih dejavnosti na okolje. Aktivno sodelujemo v programu evropskih letališč 

na poti k ogljični nevtralnosti Airport Carbon Accreditation Programme. Že tretje leto zapored smo izračunali svoj ogljični 

odtis, ki ga skušamo sistematično zmanjševati. Te aktivnosti nadgrajujemo z ukrepi za ozelenjevanje pisarne, za kar 

smo leta 2013 prejeli certifikat Evropske zelene pisarne (EGO), ki smo ga v letih 2014 in 2015 obnovili. V okviru projekta 

Evropska zelena pisarna smo osvojili posebno nagrado za zavezanost vodstva, in sicer za sistematično delo pri 

vgrajevanju principov zelene pisarne v delovanje družbe. 

Pri uresničevanju trajnostne politike Aerodroma Ljubljana aktivno vključujemo pogodbene izvajalce, poslovne partnerje in 

najemnike. Tako je v vse nove najemne pogodbe vključena okoljska klavzula, s katero se najemnik seznanja s politiko 

varstva okolja najemodajalca, ki je podrobneje določena s Splošnimi pogoji varstva okolja. 

Ena ključnih konkurenčnih prednosti Aerodroma Ljubljana so visoko strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni. Za 

promocijo trajnostnih, zlasti okoljskih vsebin med sodelavci skrbi Zelena ekipa, ki spodbuja uresničevanje ciljev, ki so 

začrtani v okviru evropskega projekta Zelena pisarna. 

Kot družbeno odgovorna družba si prizadevamo vsestransko spodbujati razvoj lokalnega okolja, v katerem delujemo. 

Čutimo odgovornost za razvoj socialnega in kulturnega okolja, zato podpiramo družbene dejavnosti, kulturo in šport. 

Dejavni smo na področju varnosti in zdravja pri delu, prispevamo pa tudi k razvoju znanja in izobraževanja. Trdno 

verjamemo, da pozitivno sled lahko puščajo le projekti, ki nastajajo partnersko in vzajemno. 

Prizadevanja Aerodroma Ljubljana v smeri trajnostnega razvoja v letu 2015 smo zbrali v prvem trajnostnem poročilu. 

Trajnostno poročilo v celoti je dostopno na povezavi: www.lju-airport.si. 

 

 

http://www.lju-airport.si/
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RAČUNOVODSKO POROČILO 

1 IZJAVA POSLOVODSTVA 

Poslovodni direktor družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., Zmago Skobir zagotavljam, da je letno poročilo družbe Aerodrom 

Ljubljana, d.o.o., sestavljeno in objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi 

računovodskimi standardi. Pri tem ravnamo v skladu s pristojnostmi, skrbnostjo in odgovornostmi, kot jih za družbo z 

omejeno odgovornostjo določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). 

Poslovodni direktor izjavljam, da je po mojem najboljšem vedenju: 

 računovodsko poročilo družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., za leto 2015 sestavljeno v skladu z mednarodnimi 

standardi računovodskega poročanja ter da je resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega 

položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega donosa družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o.; 

 v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, 

vključno z opisom bistvenih vrst tveganja, ki jim je družba Aerodrom Ljubljana, d.o.o., izpostavljena. 

Kot poslovodni direktor potrjujem svojo odgovornost za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejetje ustreznih ukrepov 

za zavarovanje premoženja in drugih sredstev, za ohranjanje vrednosti premoženja, za preprečevanje in odkrivanje 

prevar ter drugih nepravilnosti. Potrjujem tudi, da so računovodski izkazi družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., izdelani na 

podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe, da so bile pri njihovi izdelavi dosledno uporabljene ustrezne 

računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.  

Poslovodni direktor družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., izjavljam, da sem seznanjen z vsebino vseh sestavnih delov 

letnega poročila, se z njo strinjam in to potrjujem s svojim podpisom. 

 

Zmago Skobir 

Poslovodni direktor 

 

 

Zg. Brnik, 18. marca 2016 
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2 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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3 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

3.1 BILANCA STANJA 

v evrih

Bilanca stanja Pojasnila 31. 12. 2015 31. 12. 2014

SREDSTVA 112.614.155 106.075.424

Dolgoročna sredstva 89.822.203 92.228.198

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 5.1.1 8.579.312 8.885.111

Nepremičnine, naprave in oprema 5.1.2 77.455.956 78.950.711

Naložbe v pridružene družbe 5.1.3 0 0

Dolgoročne finančne naložbe 5.1.4 3.269.838 3.431.189

Dolgoročne poslovne terjatve 59.873 59.873

Odložene terjatve za davek 5.1.5 457.224 901.314

Kratkoročna sredstva ‒ skupaj 22.791.952 13.847.226

Kratkoročna sredstva brez aktivnih časovnih razmejitev 22.745.951 13.800.477

Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 5.1.6 0 411.392

Zaloge 272.155 339.501

Kratkoročne finančne naložbe 5.1.7 17.378.540 8.842.985

Kratkoročne poslovne terjatve 5.1.8 4.115.401 4.143.603
- od tega terjatve za davek od dobička 558.239 0

Denarna sredstva 979.855 62.996

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 46.001 46.749

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV           112.614.155 106.075.424

Kapital 5.1.9 100.110.897 92.781.304

Osnovni kapital 15.842.626 15.842.626

Kapitalske rezerve 24.287.659 24.287.659

Rezerve iz dobička 43.933.874 43.933.874

Presežek iz prevrednotenja 223.584 96.059

Zadržani čisti dobiček 15.823.154 8.621.086

Dolgoročne obveznosti ‒ skupaj 8.366.097 8.580.209

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 5.1.10 1.264.261 1.359.847

Rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine in prihodnje stroške 1.160.765 1.244.604

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 103.496 115.243

Dolgoročne obveznosti 7.101.836 7.220.362

Dolgoročne poslovne obveznosti 5.1.11 7.101.836 7.220.362

Kratkoročne obveznosti ‒ skupaj 4.137.161 4.713.911

Kratkoročne obveznosti 4.019.077 4.538.217

Kratkoročne poslovne obveznosti 5.1.12 4.019.077 4.538.217
- od tega obveznosti za davek od dobička 0 308.010

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 118.084 175.694

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.  



  Letno poročilo 2015 

 

36 

3.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IN IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA 

v evrih

Izkaz poslovnega izida Pojasnila 1.‒12.2015 1.‒12.2014

Poslovni prihodki 5.2.1 34.899.065 32.048.626

Prihodki od prodaje 34.816.006 31.827.518

Drugi poslovni prihodki 83.059 221.108

Poslovni odhodki 5.2.2 -25.756.772 -25.353.142

Stroški materiala in storitev -8.314.641 -8.390.284

Stroški materiala -1.542.951 -1.573.616

Stroški storitev -6.771.690 -6.816.668

Stroški dela -12.613.242 -12.185.024

Amortizacija -3.958.263 -4.488.359

Drugi poslovni odhodki -870.626 -289.475

Dobiček iz poslovanja 9.142.293 6.695.484

Neto finančni prihodki/odhodki 5.2.3 267.000 -1.716.044

Finančni prihodki 726.405 1.524.834

Finančni odhodki -459.405 -3.240.878

Dobiček pred obdavčitvijo 9.409.293 4.979.440

Davek iz dobička 5.2.4 -530.353 -1.187.554

Odloženi davki 5.2.4 -437.343 -197.975

Čisti dobiček obračunskega obdobja 8.441.597 3.593.911

v evrih

Izkaz vseobsegajočega donosa Pojasnila 1.‒12.2015 1.‒12.2014

Čisti dobiček obračunskega obdobja 8.441.597 3.593.911

Postavke, ki bodo lahko kasneje prerazvrščene v poslovni izid 32.941 -426.992

Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi 

sredstvi, razpoložljivimi za prodajo 39.688 -514.449

 - dobički/izgube, pripoznane v presežku iz prevrednotenja 59.505 561.251

 - prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid -19.817 -1.075.700

Davek od dohodkov pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki bodo lahko pozneje 

prerazvrščene v poslovni izid -6.747 87.457

 - v zvezi z dobički/izgubami, pripoznanimi v presežku iz prevrednotenja -10.116 -95.412

 - v zvezi s prenosom dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 3.369 182.869

Postavke, ki kasneje ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 94.584 -197.794

Nerealizirani aktuarski dobički/izgube iz pozaposlitvenih zaslužkov 85.444 -197.794

Realizirana aktuarska izguba (po izplačanih pozaposlitvenih zaslužkih) 9.140 0

Skupaj drugi vseobsegajoči donos v obdobju 5.2.5 127.525 -624.786

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 8.569.122 2.969.125

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.  
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3.3 IZKAZ DENARNIH TOKOV 

v evrih

 2015 2014

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

Čisti dobiček, korigiran za odloženi davek 8.878.940 3.791.886

Prilagoditve za: 3.861.213 6.127.506

 ‒ davek od dobička, pripoznan v izkazu poslovnega izida 530.352 1.187.554

 ‒ amortizacijo opredmetenih ter neopredmetenih osnovnih sredstev 3.958.263 4.488.359

 ‒ dobiček/izgubo pri odtujitvi/izločitvi opredmetenih ter neopredmetenih osnovnih sredstev -7.560 -71.765

 ‒ oblikovanje popravkov vrednosti zalog 4.373 30.023

 ‒ oblikovanje popravkov vrednosti terjatev 655.599 25.222

 ‒ oblikovanje in odpravo rezervacij 36.921 56.388

 ‒ druge nedenarne transakcije 63.918 -293.289

 ‒ prihodki iz unovčenja sredstev za prodajo -495.910 0

 ‒ prihodke iz naložbenja -219.968 -1.512.961

 ‒ odhodke iz naložbenja 423.816 3.192.843

 ‒ plačani davek od dobička -1.088.591 -974.868

Denarni tok iz poslovanja pred gibljivim kapitalom 12.740.153 9.919.392

Začetne manj končne poslovne terjatve -1.321.984 -3.261.862

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 14.654 75.552

Začetne manj končne zaloge 62.973 -5.846

Končni manj začetni poslovni dolgovi 327.014 2.306.010

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve -131.251 46.732

Čisti denarni tok iz poslovanja 11.691.559 9.079.978

 

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

Prejemki pri naložbenju 40.829.252 104.106.855

Prejemki od obresti in deležev v dobičku, od naložbenja 162.273 526.053

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 46.771 33.077

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 147.119 3.178.233

Prejemki od odtujitve sredstev za prodajo 953.499 0

Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 39.519.590 100.369.492

Izdatki pri naložbenju -50.355.812 -78.539.014

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev -158.483 -534.237

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -2.124.232 -2.598.330

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 -20.865

Izdatki za odtujitev sredstev za prodajo -46.197 0

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb -48.026.900 -75.385.582

Čisti denarni tok iz naložbenja -9.526.560 25.567.841

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

Izdatki pri financiranju -1.252.955 -34.969.127

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 0 -28.611

Izdatki za izplačila dividend -1.252.955 -34.940.516

Čisti denarni tok iz financiranja -1.252.955 -34.969.127

Čisto povečanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 912.044 -321.308

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 62.996 381.781

Učinki sprememb menjalnih tečajev na denarna sredstva 4.815 2.523

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 979.855 62.996

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.  
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3.4 IZKAZ GIBANJA KAPITALA 
v evrih

Izkaz gibanja kapitala Osnovni kapital

Kapitalske 

rezerve Zakonske rezerve

Statutarne 

rezerve

Druge rezerve iz 

dobička

Presežek iz 

prevrednotenja

Preneseni čisti 

dobiček

Čisti dobiček 

poslovnega leta Skupaj kapital

1. 1. 2014 15.842.626 24.287.659 4.013.029 12.039.085 62.677.098 720.846 10.278 5.194.384 124.785.005

Prenos čistega dobička preteklega leta 0 0 0 0 0 0 5.194.384 -5.194.384 0

Čisti dobiček v obdobju 0 0 0 0 0 0 0 3.593.912 3.593.912

Drugi vseobsegajoči donos v obdobju 0 0 0 0 0 -624.787 0 0 -624.787

Izplačilo dividend 0 0 0 0 -34.795.338 0 -177.488 0 -34.972.826

31. 12. 2014 15.842.626 24.287.659 4.013.029 12.039.085 27.881.760 96.059 5.027.174 3.593.912 92.781.304

1. 1. 2015 15.842.626 24.287.659 4.013.029 12.039.085 27.881.760 96.059 5.027.175 3.593.911 92.781.304

Prenos čistega dobička preteklega leta 0 0 0 0 0 0 3.593.911 -3.593.911 0

Čisti dobiček v obdobju 0 0 0 0 0 0 0 8.441.597 8.441.597

Realiziana aktuarska izguba iz pozaposlitvenih zaslužkov 0 0 0 0 0 0 -9.140 0 -9.140

Drugi vseobsegajoči donos v obdobju 0 0 0 0 0 127.525 0 0 127.525

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 0 -1.230.389 0 -1.230.389

31. 12. 2015 15.842.626 24.287.659 4.013.029 12.039.085 27.881.760 223.584 7.381.557 8.441.597 100.110.897

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati v povezavi z njimi.  
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4 POMEMBNEJŠE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

4.1 POROČAJOČA DRUŽBA 

Aerodrom Ljubljana, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: družba) je registrirana pravna oseba s sedežem v Sloveniji. Naslov 

registriranega sedeža je Zgornji Brnik 130 a, 4210 Brnik – aerodrom. 

Na 9. seji skupščine delničarjev 30. junija 2005 je bil sprejet sklep, da bo družba od 1. januarja 2006 naprej sestavljala 

računovodske izkaze in poročila iz prvega odstavka 60. člena ZGD-1 v skladu z Mednarodnimi standardi 

računovodskega poročanja (v nadaljnjem besedilu: MSRP). 

Računovodski izkazi družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., se uskupinjujejo v konsolidirane računovodske izkaze skupine 

Fraport AG, ki so dostopni na spletni strani www.fraport.com. 

Poslovodstvo družbe je računovodske izkaze potrdilo dne 18. marca 2016. 

 

4.2 PODLAGA ZA SESTAVITEV IZKAZOV 

Izjava o skladnosti 

Računovodski izkazi za leti 2015 in 2014 so sestavljeni v skladu z MSRP, kot jih je sprejela Evropska unija. Uporabljene 

so računovodske in poročevalske zahteve MSRP, zahteve Zakona o gospodarskih družbah in notranja pravila družbe. 

 

Podlaga za merjenje 

Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirnih vrednosti, s tem, da so sredstva za prodajo in finančna 

sredstva, razpoložljiva za prodajo, vrednotena po pošteni vrednosti. 

Metode, uporabljene pri merjenju poštene vrednosti, so opisane v nadaljevanju pri posameznih kategorijah. 

 

Funkcijska in predstavitvena valuta 

Računovodski izkazi in računovodske informacije so sestavljeni v evrih, ki so funkcijska valuta družbe. 

 

Uporaba ocen in presoj 

Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov podati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo 

računovodskih usmeritev ter s tem na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Dejanski rezultati 

lahko od teh ocen odstopajo. 

Ocene in navedene predpostavke je treba stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v 

katerem se ocena popravi, in za vsa prihodnja leta, na katera popravek vpliva. 

Ocene in presoje so prisotne najmanj pri:  

 Oceni rezervacij (točka 4.3 - rezervacije in točka 5.1.10 Računovodskega poročila), 

 Oceni življenjske dobe neopredmetenih sredstev ter nepremičnin, naprav in opreme (točka 4.3 - 

neopredmetena sredstva ter nepremičnine, naprave in oprema ter točki 5.1.1 in 5.1.2 Računovodskega 

poročila), 

http://www.fraport.com/
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 Oceni udenarljive vrednosti terjatev (točka 4.3 - oslabitev sredstev ter točka 5.1.8 Računovodskega poročila), 

 Oceni poštene vrednosti finančnih naložb (točka 4.3 - finančni instrumenti ter točki 5.1.4 in 5.1.7 - dolgoročne in 

kratkoročne finančne naložbe Računovodskega poročila), 

 Presoji oslabitev sredstev (točka 4.3 – oslabitev sredstev Računovodskega poročila), 

 Presoji možnosti koriščenja terjatev za odloženi davek (točka 4.3 - davek od dobička in točka 5.1.5 

Računovodskega poročila). 

 

4.3 POMEMBNE RAČUNOVODSKE USMERITVE 

Uporabljene računovodske usmeritve, narava in stopnja pomembnosti so opredeljene v internih aktih družbe. Pri vseh 

pomembnih prikazanih zneskih v računovodskih izkazih smo razkrili tudi primerjalne informacije iz preteklega obdobja, 

navedene so tudi številčne in opisne informacije. 

Računovodske usmeritve, navedene v nadaljevanju, so bile dosledno uporabljene v vseh obdobjih, prikazanih v 

priloženih računovodskih izkazih. 

 

Naložbe v pridružene družbe 

 Aerodrom Portorož, d. o. o. 

V družbi Aerodrom Portorož, d. o. o., je družba Aerodrom Ljubljana, d.o.o.., 30,46-odstotni lastnik. Med družbama ni 

pomembnih poslov, prav tako ne prihaja do izmenjavanja vodilnega osebja in zagotavljanja strokovnih informacij ali 

znanj. Vpliv družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., v družbi Aerodrom Portorož, d. o. o., je definiran z določili družbene 

pogodbe in je sorazmeren lastniškemu deležu, ki ga ima družba Aerodrom Ljubljana, d.o.o., v družbi Aerodrom 

Portorož, d. o. o. Glede na navedeno družba Aerodrom Ljubljana, d.o.o., v družbi Aerodrom Portorož, d. o. o., nima 

prevladujočega niti pomembnega vpliva, zato je naložba vrednotena po nabavni vrednosti, zmanjšani za opravljene 

slabitve. 

 Adria Airways Tehnika, d. d. 

Družba Aerodrom Ljubljana, d.o.o., je bila do novembra 2015 lastnica 4.570.881 prednostnih in 2.423.273 navadnih 

delnic družbe Adria Airways Tehnika, d. d., kar je predstavljalo 47,67-odstotni delež v lastništvu te družbe. Naložba je 

bila vrednotena po nabavni vrednosti, zmanjšani za opravljene slabitve. Vpliv družbe Aerodrom Ljubljana, d.o.o., v družbi 

Adria Airways Tehnika, d. d., je bil definiran s statutom, s tem da je imela družba Aerodrom Ljubljana, d.o.o., 

predstavnika v upravnem odboru Adrie Airways Tehnike, d. d. 

Do prodaje v novembru 2015 je bila naložba v družbo Adria Airways Tehnika, d. d., izkazana med kratkoročnimi sredstvi 

kot sredstvo, predvideno za prodajo (pojasnilo točka 5.1.6 Računovodskega poročila). 

 

Tuja valuta 

Posli, izraženi v tuji valuti, se preračunajo po referenčnem tečaju Evropske centralne banke (ECB) na dan posla. 

Denarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti na dan bilance stanja, se preračunajo v evre po takrat veljavnem 

referenčnem tečaju ECB. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. Nedenarne postavke in obveznosti, ki 

so izmerjene po izvirni vrednosti v tuji valuti, se pretvorijo po menjalnem tečaju na dan posla. 
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Finančni instrumenti  

Neizpeljani finančni instrumenti 

Neizpeljani finančni instrumenti vključujejo naložbe v kapital (delnice in deleže), dolžniške vrednostne papirje, poslovne 

in druge terjatve, denarna sredstva in njihove ustreznike, prejeta in dana posojila ter poslovne in druge obveznosti. 

Neizpeljani finančni instrumenti se na začetku pripoznajo po njihovi pošteni vrednosti, povečani za stroške posla, ki 

neposredno izhajajo iz nakupa ali izdaje finančnega sredstva ali obveznosti. Po začetnem pripoznanju se neizpeljani 

finančni instrumenti izmerijo na način, opredeljen v nadaljevanju. 

Pripoznanje finančnih sredstev se odpravi, ko pogodbene pravice družbe do denarnih tokov potečejo ali če družba 

finančno sredstvo, vključno z obvladovanjem, ali vsa tveganja in koristi sredstva prenese na drugo stranko. Nakupi in 

prodaje, opravljene redno oziroma običajno, se obračunavajo na dan plačila, to je datum, ko družba sredstvo prejme ali 

odtuji. 

Pripoznanje finančnih obveznosti se odpravi, ko pogodbene obveznosti družbe potečejo, prenehajo ali se prekinejo. 

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in vloge na vpogled. 

Obračunavanje finančnih prihodkov in odhodkov je opisano v nadaljevanju v točki Finančni prihodki in finančni odhodki. 

 

(a) Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo  

Naložbe družbe v kapital (delnice in deleže) ter naložbe v dolžniške vrednostne papirje so razvrščene kot finančna 

sredstva, ki so na razpolago za prodajo. Po začetnem pripoznanju so te naložbe vrednotene: 

 po pošteni vrednosti; 

 po nabavni vrednosti, če poštene vrednosti naložbe ni mogoče zanesljivo izmeriti. 

Spremembe poštene vrednosti finančnih sredstev po prvi alineji so pripoznane neposredno v kapitalu. Ko se pripoznanje 

odpravi (prodaja oziroma unovčenje), se s tem povezani dobiček ali izguba prenese v izkaz poslovnega izida (med 

finančne prihodke oziroma odhodke). Izgube zaradi oslabitve (glej točko Oslabitev sredstev) ter pozitivne in negativne 

tečajne razlike pri finančnih sredstvih, razpoložljivih za prodajo (glej točko Tuja valuta), so pripoznane v izkazu 

poslovnega izida.  

 

(b) Dana in prejeta posojila 

Dana in prejeta posojila se ob začetnem pripoznanju izkazujejo po pošteni vrednosti, zmanjšani za pripadajoče stroške 

posla. Po začetnem pripoznanju se posojila izkazujejo po odplačni vrednosti, pri čemer se morebitne razlike med izvirno 

in odplačno vrednostjo izkazujejo v izkazu poslovnega izida v obdobju odplačevanja posojila, uporabi se metoda 

efektivne obrestne mere. 

 

(c) Drugo 

Drugi neizpeljani finančni instrumenti so merjeni po odplačni vrednosti z uporabo metode efektivnih obresti, zmanjšani za 

znesek izgub zaradi oslabitve. 
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Izpeljani finančni instrumenti 

Družba ne uporablja izpeljanih finančnih instrumentov za varovanje pred tveganji. Prav tako ne hrani ali izdaja izpeljanih 

finančnih instrumentov za namene trgovanja. 

 

Nepremičnine, naprave in oprema 

Pripoznanje in merjenje 

Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in 

nabrano izgubo zaradi oslabitve. Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. Deli 

nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne dobe koristnosti, se obravnavajo kot sestavni deli. 

V skladu z MRS 40 je bila izvedena presoja, ali katera od nepremičnin družbe morda spada med naložbene 

nepremičnine. Ugotovljeno je bilo, da nobena od nepremičnin ne izpolnjuje pogojev za umestitev med naložbene 

nepremičnine. 

 

Poznejši stroški 

Pozneje nastali stroški v zvezi z nepremičninami, napravami in opremo se izkazujejo kot povečanje nabavne vrednosti 

sredstva, če njihova vrednost povečuje prihodnje ekonomske koristi. Kot povečanje nabavne vrednosti nepremičnin, 

naprav in opreme se prizna tudi zamenjava posameznih delov, če so pri tem izpolnjena sodila za pripoznavanje. Za 

knjigovodsko vrednost pomembnejših delov, ki so zamenjani, se pripoznanje odpravi. Vsi ostali stroški v zvezi z 

nepremičninami, napravami in opremo (stroški vzdrževanja, servisiranja in podobno) so pripoznani v izkazu poslovnega 

izida ob njihovem nastanku. 

 

Amortizacija 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsake 

posamezne nepremičnine, naprave in opreme. Zemljišča se ne amortizirajo. 

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme se začne, ko je sredstvo na razpolago za uporabo. 

Ocenjene dobe koristnosti sredstev so naslednje: 2015

Gradbeni objekti (s sestavnimi deli) 10‒40 let

Računalniška oprema 2‒12,5

Motorna vozila 4‒12,5

Druge naprave in oprema 5‒20 let  

Amortizirljivi znesek sredstva se določi z odštetjem preostale vrednosti od nabavne vrednosti. Ocenjujemo, da preostala 

vrednost nepremičnin, naprav in opreme po končani dobi koristnosti ne pomeni bistvenega deleža sredstva, zato je ne 

pripoznamo. Ocenjene dobe koristnosti sredstev in preostale vrednosti se ob koncu vsakega poslovnega leta pregledajo, 

in če so pričakovanja drugačna od prejšnjih ocen, se sprememba obravnava kot sprememba računovodske ocene. 

 

Neopredmetena sredstva 

Pripoznanje in merjenje 

Neopredmetena sredstva so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane 

izgube zaradi oslabitve. 
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Poznejši stroški 

Poznejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo prihodnje gospodarske 

koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se stroški nanašajo. Vsi drugi stroški so pripoznani v izkazu poslovnega izida v 

obdobju nastanka. 

 

Amortizacija 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti 

neopredmetenih sredstev (razen če so te dobe nedoločene; v tem primeru je treba izvesti test slabitve najmanj na dan 

bilance stanja). Amortizacija neopredmetenih sredstev z določenimi dobami koristnosti se začne, ko je sredstvo na 

razpolago za uporabo. 

Ocenjene dobe koristnosti za licence in programsko opremo so od tri do deset let. Ocenjena doba koristnosti za stavbne 

pravice je enaka obdobju, za katero so bile stavbne pravice podeljene. 

Ocenjene dobe koristnosti sredstev in preostale vrednosti se ob koncu vsakega poslovnega leta pregledajo, in če so 

pričakovanja drugačna od prejšnjih ocen, se sprememba obravnava kot sprememba računovodskih ocen. 

 

Sredstva za prodajo 

V to skupino so razvrščena dolgoročna sredstva, za katera se utemeljeno pričakuje, da bo njihova knjigovodska vrednost 

poravnana predvsem s prodajo v naslednjih dvanajstih mesecih. Obdobje zaključka prodaje se lahko podaljša na več kot 

eno leto, če zamik povzročijo dogodki in okoliščine, na katere družba ne more vplivati, obstajajo pa zadostni dokazi, da 

dosledno uresničuje načrt prodaje sredstva. 

Sredstva ob prerazporeditvi v skupino sredstva (ali skupina za odtujitev) za prodajo merimo po knjigovodski vrednosti ali 

pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, vedno po tisti, ki je nižja. Če je sredstvo (ali skupina za odtujitev) za 

prodajo oslabljeno, se oslabitev pripozna v izkazu poslovnega izida. 

 

Zaloge 

Med zalogami izkazujemo zaloge materiala za vzdrževanje in zaloge materiala, ki se uporablja pri opravljanju storitev. 

Ob začetnem pripoznanju se zaloge ovrednotijo po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena, povečana za 

uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve, ter neposredni stroški nabave, zmanjšani za dobljene popuste. Za 

vrednotenje porabljenih zalog se uporablja metoda tehtanih povprečnih cen. 

 

Oslabitev sredstev 

Če je zmanjšanje poštene vrednosti finančnega sredstva, ki je na razpolago za prodajo, pripoznano neposredno v 

kapitalu, in obstajajo nepristranski dokazi, da je sredstvo oslabljeno, je treba nabrano izgubo, pripoznano neposredno v 

kapitalu, odstraniti iz kapitala in jo pripoznati v poslovnem izidu. Znesek nabrane izgube, ki se odstrani iz kapitala in se 

pripozna v poslovnem izidu, je razlika med nabavno vrednostjo in sprotno pošteno vrednostjo, zmanjšano za izgubo 

zaradi oslabitve takega finančnega sredstva, ki je bila prej pripoznana v poslovnem izidu. 

Družba na datum poročanja preveri knjigovodske vrednosti sredstev in oceni, ali obstajajo kakršni koli znaki, da bi bilo 

lahko sredstvo oslabljeno. Če taki znaki obstajajo, je treba oceniti nadomestljivo vrednost sredstva. 
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Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se pripozna, kadar njegova knjigovodska vrednost presega njegovo 

nadomestljivo vrednost. Oslabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Če družba posluje z dobičkom, v okviru 

poslovnih načrtov in če ni drugih znakov slabitev, potem ni razlogov zanje. 

Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotijo, če njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je 

udenarljivo vrednost. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, 

se štejejo za dvomljive, če pa se je zanje začel sodni postopek, potem pa za sporne. Pri oblikovanju popravkov vrednosti 

terjatev presojamo izterljivost vsake posamezne terjatve. Za znesek oblikovanih popravkov vrednosti pripoznamo 

poslovne odhodke. 

Zaloge se oslabijo, če izkazana knjigovodska vrednost presega njihovo tržno vrednost. S tržno vrednostjo je mišljena 

nadomestljiva vrednost, razen če je ta večja od čiste iztržljive vrednosti (v takem primeru se šteje za tržno vrednost čista 

iztržljiva vrednost). Za zmanjšanje vrednosti zalog zaradi oslabitve pripoznamo poslovne odhodke. 

 

Izračun nadomestljive vrednosti 

Nadomestljiva vrednost finančnih naložb v posesti do zapadlosti in terjatev, izkazanih po odplačni vrednosti, se izračuna 

kot sedanja vrednost pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, diskontiranih z uporabo izvirne veljavne obrestne mere (to 

je veljavne obrestne mere, izračunane pri začetnem pripoznanju teh sredstev). Kratkoročne terjatve se ne diskontirajo. 

Nadomestljiva vrednost drugih sredstev je njihova poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, oziroma vrednost pri 

uporabi, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi 

diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne stopnje pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene 

časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Pri sredstvih, ki večinoma ne ustvarjajo neodvisnih 

finančnih pritokov, se določi nadomestljiva vrednost za denar ustvarjajočo enoto, ki ji sredstvo pripada. 

 

Odprava izgube zaradi oslabitve 

Pri finančnih naložbah v posesti do zapadlosti ali terjatvah, izkazanih po odplačni vrednosti, se izguba zaradi oslabitve 

sredstev odpravi, če je naknadno povečanje nadomestljive vrednosti sredstva mogoče nepristransko povezati z 

dogodkom, ki je nastal po pripoznanju oslabitve. 

Izgube zaradi oslabitve finančne naložbe v kapitalski instrument, razvrščen kot na razpolago za prodajo, se ne odpravijo 

prek poslovnega izida. Če se poštena vrednost dolžniškega instrumenta, razvrščenega kot na razpolago za prodajo, 

poveča in je mogoče povečanje nepristransko povezati z dogodkom, ki je nastal po pripoznanju izgube zaradi oslabitve v 

poslovnem izidu, je treba izgubo zaradi oslabitve odpraviti ter znesek odprave pripoznati v poslovnem izidu. 

Izgube zaradi oslabitve, pripoznane pri drugih sredstvih, je treba odpraviti, če so se spremenile ocene, uporabljene za 

ugotovitev nadomestljivih vrednosti sredstev. 

Izguba zaradi oslabitve sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knjigovodska vrednost sredstva ne preseže 

knjigovodske vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacijskega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi 

bila pripoznana izguba zaradi oslabitve. 

 

Kapital 

Celotni kapital podjetja je njegova obveznost do lastnika, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati. Sestavljajo ga 

osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, zadržani čisti dobiček, ki je sestavljen iz prenesenega čistega 

dobička prejšnjih let in iz čistega dobička ali izgube tekočega leta, ter presežek iz prevrednotenja.  
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Delež v dobičku 

Obveznosti iz naslova izplačila dobička lastniku se pripoznajo kot obveznost v obdobju, v katerem je sprejet sklep o 

izplačilu deleža v dobički. 

 

Rezervacije 

Družba v bilanci stanja izkaže rezervacije, če ima zaradi preteklega dogodka sedanjo pravno ali posredno obveznost in 

če obstaja verjetnost, da bo za poravnavo te obveznosti potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. 

Kjer je učinek časovne vrednosti denarja bistven, se znesek rezervacije določi z diskontiranjem pričakovanih prihodnjih 

denarnih tokov po diskontni stopnji pred obdavčitvijo, ki odraža sedanje cene časovne vrednosti denarja in po potrebi 

tudi tveganja, značilna za obveznost. 

 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade 

Družba je skladno z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad 

zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Drugih pokojninskih 

obveznosti družba nima. 

 

Časovne razmejitve 

Dolgoročne časovne razmejitve 

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve se nanašajo na dolgoročno odložene stroške, ki bodo bremenili poslovni izid v 

obdobju, daljšem od enega leta. 

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo dolgoročno odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, 

daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke. V to kategorijo se uvrščajo dotacije države, prejete za pridobitev 

osnovnih sredstev v letih 1993 in 1994. Namenjene so pokrivanju stroškov amortizacije teh sredstev.  

 

Kratkoročne časovne razmejitve 

Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami družba izkazuje kratkoročno nezaračunane prihodke in kratkoročno 

odložene stroške. 

Med kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami družba izkazuje kratkoročno odložene prihodke in vnaprej 

vračunane stroške za neizkoriščeni dopust zaposlenih (višina je ugotovljena na podlagi izračuna za vsakega 

posameznega zaposlenega). 

 

Prihodki 

Izkaz poslovnega izida je izkazan po različici I, kjer se dobiček ugotavlja stopenjsko. 

 

Prihodki iz opravljenih storitev 

Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo, ko so storitve opravljene. Prihodki se pripoznajo, 

ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku in jih je mogoče zanesljivo 

izmeriti. Prihodki se ne pripoznajo, če se pojavi negotovost glede poplačljivosti. 
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Državne podpore 

Državne podpore se na začetku pripoznajo v računovodskih izkazih kot dolgoročno odloženi prihodki (dolgoročne 

pasivne časovne razmejitve), ko obstaja sprejemljivo zagotovilo, da bo podjetje podpore prejelo in da bo izpolnilo pogoje 

v zvezi z njimi. Državne podpore, prejete za kritje stroškov, se pripoznavajo strogo dosledno kot prihodki v obdobjih, ko 

nastajajo zadevni stroški, ki naj bi jih te nadomestile. Državne podpore, povezane s sredstvi, se v izkazu poslovnega 

izida pripoznavajo strogo dosledno med drugimi prihodki iz poslovanja v dobi koristnosti zadevnega sredstva. 

 

Odhodki 

Stroški se pripoznajo kot odhodki v obdobju, ko nastanejo. Razvrščamo jih skladno z njihovo naravo. Izkazujemo in 

razkrivamo jih po naravnih vrstah.  

 

Finančni prihodki in finančni odhodki 

Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti, prihodke od dividend, kapitalski dobiček od odsvojitve za prodajo 

razpoložljivih finančnih sredstev in pozitivne tečajne razlike, ki se pripoznajo v izkazu poslovnega izida. 

Prihodki iz obresti od finančnih naložb se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo metode efektivne obrestne mere. 

Prihodki od zamudnih obresti se pripoznajo ob njihovem plačilu. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida 

pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na borzi, praviloma 

datum, ko pravica do tekoče dividende ni več povezana z delnico. 

Finančni odhodki obsegajo negativne tečajne razlike, kapitalske izgube od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih 

sredstev, odhodke iz slabitev finančnih naložb ter odhodke za provizije bankam za upravljanje finančnih sredstev. Stroški 

obresti se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih obresti. 

 

Davek od dobička 

Davek od dobička obsega odmerjeni in odloženi davek. Izkaže se v izkazu poslovnega izida, razen zneska odloženega 

davka, ki se nanaša na postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu, in se zato izkazuje med kapitalom. 

Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto ob uporabi 

davčnih stopenj, uveljavljenih na datum bilance stanja, in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s 

preteklimi poslovnimi leti. 

Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metoda obveznosti po bilanci stanja, pri čemer se upoštevajo začasne 

razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznosti ter njihovo davčno vrednostjo. Znesek odloženega davka 

temelji na pričakovanem načinu povrnitve oziroma poravnave knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti ob uporabi 

davčnih stopenj, uveljavljenih na datum bilance stanja. 

Odložena terjatev za davek se pripozna samo v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji 

obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se 

zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom. 

Družba mora pobotati odložene terjatve in odložene obveznosti za davek, če ima zakonsko izterljivo pravico pobotati 

odmerjene terjatve in obveznosti za davek, ker so le-te izkazane do istega davčnega organa. 
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Začetna uporaba novih sprememb obstoječih standardov in pojasnil, ki veljajo v tekočem računovodskem 

obdobju 

V tekočem računovodskem obdobju veljajo naslednje spremembe obstoječih standardov in nova pojasnila, ki jih je izdal 
Odbor za mednarodne računovodske standarde (OMRS) in sprejela Evropska unija (EU v nadaljevanju): 

 Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2011-2013)', ki izhajajo iz letnega projekta za 

izboljšanje MSRP (MSRP 3, MSRP 13 in MRS 40), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in razlage 

besedila, ki jih je EU sprejela 18. decembra 2014 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki se 

začnejo 1. januarja 2015 ali pozneje), 

 OPMSRP 21 'Dajatve', ki ga je EU sprejela 13. junija 2014 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 17. junija 2014 

ali pozneje). 

Sprejetje teh sprememb obstoječih standardov in pojasnil ni privedlo do pomembnih sprememb računovodskih izkazov 
družbe. 

 

Spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in sprejela EU, ki še niso v veljavi 

Na datum odobritve teh računovodskih izkazov so naslednje spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS in 
sprejela EU, bile izdane, vendar še niso stopile v veljavo: 

 Spremembe MSRP 11 'Skupne ureditve' - Obračunavanje pridobitve deležev pri skupnem delovanju, ki jih je 

EU sprejela 24. novembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), 

 Spremembe MRS 1 'Predstavljanje računovodskih izkazov' – Pobuda za razkritje, ki jih je EU sprejela 18. 

decembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), 

 Spremembe MRS 16 'Opredmetena osnovna sredstva' in MRS 38 'Neopredmetena sredstva' – Pojasnilo 

sprejemljivih metod amortizacije, ki jih je EU sprejela 2. decembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. 

januarja 2016 ali pozneje), 

 Spremembe MRS 16 'Opredmetena osnovna sredstva' in MRS 41 'Kmetijstvo' - Kmetijstvo: Rodne rastline 

– kot jih je sprejela EU 23. novembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), 

 Spremembe MRS 19 'Zaslužki zaposlencev' - Programi z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlencev, ki jih je 

EU sprejela 17. decembra 2014 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. februarja 2015 ali kasneje), 

 Spremembe MRS 27 'Ločeni računovodski izkazi' – Kapitalska metoda pri ločenih računovodskih izkazih, ki 

jih je EU sprejela 18. decembra 2015 (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), 

 Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2010-2012)', ki izhajajo iz letnega projekta za 

izboljšanje MSRP (MSRP 2, MSRP 3, MSRP 8, MSRP 13, MRS 16, MSR 24 in MRS 38), predvsem z 

namenom odpravljanja neskladnosti in razlage besedila, ki jih je EU sprejela 17. decembra 2014 (spremembe 

je treba uporabljati za letna obdobja, ki se začnejo 1. februarja 2015 ali pozneje), 

 Spremembe različnih standardov 'Izboljšave MSRP (obdobje 2012-2014)', ki izhajajo iz letnega projekta za 

izboljšanje MSRP (MSRP 5, MSRP 7, MRS 19 in MRS 34), predvsem z namenom odpravljanja neskladnosti in 

razlage besedila, ki jih je EU sprejela 15. decembra 2015 (spremembe je treba uporabljati za letna obdobja, ki 

se začnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), 

Družba predvideva, da sprejetje teh standardov, popravkov in pojasnil ne bo bistveno vplivalo na računovodske izkaze v 

obdobju začetne uporabe.  
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Novi standardi in spremembe obstoječih standardov, ki jih je izdal OMRS, vendar jih EU še ni sprejela 

Trenutno se MSRP, kot jih je sprejela EU, bistveno ne razlikujejo od predpisov, ki jih je sprejel Odbor za mednarodne 

računovodske standarde (OMRS) z izjemo naslednjih novih standardov in sprememb obstoječih standardov, ki na dan 

objave računovodskih izkazov (spodaj navedeni datumi začetka veljavnosti veljajo za celoten MRSP) niso bili potrjeni za 

uporabo v EU:  

 MSRP 9 'Finančni instrumenti' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2018 ali pozneje), 

 MSRP 14 'Zakonsko predpisani odlog plačila računov' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 

2016 ali pozneje) - Evropska komisija je sklenila, da ne bo pričela postopka potrjevanja tega vmesnega 

standarda ter da bo počakala na izdajo njegove končne verzije, 

 MSRP 15 'Prihodki iz pogodb s strankami' ter nadaljnje spremembe (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. 

januarja 2018 ali pozneje), 

 MSRP 16 Najemi' (velja za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje). 

 Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi', MSRP 12 'Razkritje deležev v drugih družbah' 

in MRS 28 'Naložbe v podjetja in skupne podvige' - Naložbena podjetja: izjeme pri konsolidaciji (veljajo za 

letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2016 ali pozneje), 

 Spremembe MSRP 10 'Konsolidirani računovodski izkazi' in MRS 28 'Naložbe v pridružena podjetja in 

skupne podvige' – Prodaja ali prispevanje sredstev med vlagateljem in njegovim pridruženi podjetjem oziroma 

skupnim podvigom, ter nadaljnje spremembe (datum pričetka veljavnosti je odložen za nedoločen čas do 

zaključka raziskovalnega projekta v zvezi s kapitalsko metodo), 

 Spremembe MRS 12 'Davki iz dobička' - Pripoznavanje odloženih terjatev za davek iz naslova nerealiziranih 

izgub (velja za letna obdobja, ki se pričnejo 1. januarja 2017 ali pozneje). 

Vpliv sprememb MSRP 9 in MSRP 15 na njene računovodske izkaze družba proučuje, medtem ko uvedba ostalih novih 

standardov in sprememb obstoječih v obdobju začetne uporabe ne bo imela pomembnega vpliva na njegove 

računovodske izkaze. 
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5 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

5.1 POJASNILA K BILANCI STANJA 

5.1.1 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

v evrih

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 2015 2014

Neopredmetena sredstva 8.556.052 8.847.944

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 23.260 37.167

Skupaj 8.579.312 8.885.111  

v evrih

Licence, 

programska 

oprema

Premoženjske  

pravice

Neopredmetena 

sredstva v 

pridobivanju Skupaj 

NABAVNA VREDNOST

 31. 12. 2014 1.865.755 8.335.350 49.020 10.250.125

Pridobitve 0 0 86.950 86.950

Aktiviranje 90.685 0 -90.685 0

 31. 12. 2015 1.956.440 8.335.350 45.285 10.337.075

POPRAVEK VREDNOSTI

 31. 12. 2014 1.192.004 210.177 0 1.402.181

Amortizacija 169.859 208.983 0 378.842

 31. 12. 2015 1.361.863 419.160 0 1.781.023

NEODPISANA VREDNOST   

 31. 12. 2014 673.751 8.125.173 49.020 8.847.944

 31. 12. 2015 594.577 7.916.190 45.285 8.556.052

NABAVNA VREDNOST

 31. 12. 2013 1.762.171 1.818.387 15.156 3.595.714

Pridobitve 0 0 8.402.242 8.402.242

Aktiviranje 103.584 8.264.811 -8.368.378 17

Odtujitve 0 -1.747.848 0 -1.747.848

 31. 12. 2014 1.865.755 8.335.350 49.020 10.250.125

POPRAVEK VREDNOSTI

 31. 12. 2013 1.028.497 440.959 0 1.469.456

Aktiviranje 0 17 0 17

Amortizacija 163.507 208.985 0 372.492

Odtujitve 0 -439.784 0 -439.784

 31. 12. 2014 1.192.004 210.177 0 1.402.181

NEODPISANA VREDNOST   

 31. 12. 2013 733.674 1.377.428 15.156 2.126.258

 31. 12. 2014 673.751 8.125.173 49.020 8.847.944  



  Letno poročilo 2015 
 

50 

Neopredmetena sredstva so na dan 31. 12. 2015 izkazana v vrednosti 8.556.052 evrov. Med premoženjskimi pravicami 

je izkazana generalna stavbna pravica, pridobljena na osnovi generalne Pogodbe o medsebojnih odnosih in ustanovitvi 

stavbne pravice glede rabe določenih zemljišč (sklenjena v marcu 2014 z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za 

infrastrukturo in prostor). Po tej pogodbi smo pridobili stavbno pravico na 248 hektarjih zemljišč v lasti Republike 

Slovenije, ki jih družba uporablja za opravljanje osnovne letališke dejavnosti oziroma delno predstavljajo funkcionalno 

zemljišče. Stavbna pravica po tej pogodbi je bila pridobljena s 1. 1. 2014 za obdobje 40 let in bo odplačevana obročno v 

času trajanja pogodbe2.  

 

5.1.2 NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA 

v evrih

Nepremičnine, naprave in oprema 2015 2014

Zemljišča 14.976.147 14.976.147

Objekti 50.407.858 50.868.729

Naprave in oprema 7.630.133 8.310.657

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 4.441.818 4.795.178

Skupaj 77.455.956 78.950.711  

                                                           
2 Iz tega naslova družba na dan 31. 12. 2015 izkazuje za 6.687.727 evrov dolgoročnih in 387.190 evrov kratkoročnih poslovnih obveznosti. 
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v evrih

Zemljišča Objekti

Naprave in 

oprema

Naprave in 

oprema izven 

uporabe

Nepremičnine, 

naprave in 

oprema v 

pridobivanju Skupaj

NABAVNA VREDNOST

31. 12. 2014 14.976.147 110.739.653 46.355.402 263.906 4.795.178 177.130.286

Pridobitve 0 0 0 0 2.123.876 2.123.876

Aktiviranje 0 1.527.476 949.853 0 -2.477.236 93

Prenosi 0 0 -319.047 319.047 0 0

Odtujitve in izločitve 0 -295.177 -160.975 -528.731 0 -984.883

31. 12. 2015 14.976.147 111.971.952 46.825.233 54.222 4.441.818 178.269.372

POPRAVEK VREDNOSTI

31. 12. 2014 0 59.870.924 38.044.745 263.906 0 98.179.575

Prenosi 0 0 -316.293 316.293 0 0

Aktiviranje 0 0 93 0 0 93

Amortizacija 0 1.974.403 1.605.017 0 0 3.579.420

Odtujitve in izločitve 0 -281.233 -138.462 -525.977 0 -945.672

31. 12. 2015 0 61.564.094 39.195.100 54.222 0 100.813.416

NEODPISANA VREDNOST

31. 12. 2014 14.976.147 50.868.729 8.310.657 0 4.795.178 78.950.711

31. 12. 2015 14.976.147 50.407.858 7.630.133 0 4.441.818 77.455.956

NABAVNA VREDNOST

31. 12. 2013 14.869.020 110.616.476 45.097.112 57.418 3.559.233 174.199.259

Pridobitve 0 0 0 0 3.574.022 3.574.022

Aktiviranje 109.466 133.241 2.097.353 0 -2.338.077 1.983

Prenosi 0 0 -350.982 350.982 0 0

Odtujitve in izločitve -2.339 -10.064 -488.081 -144.494 0 -644.978

31. 12. 2014 14.976.147 110.739.653 46.355.402 263.906 4.795.178 177.130.286

POPRAVEK VREDNOSTI

31. 12. 2013 0 57.568.625 37.060.368 57.418 0 94.686.411

Prenosi 0 0 -350.941 350.941 0 0

Aktiviranje 0 0 1.984 0 0 1.984

Amortizacija 0 2.309.962 1.805.905 0 0 4.115.867

Odtujitve in izločitve 0 -7.663 -472.571 -144.453 0 -624.687

31. 12. 2014 0 59.870.924 38.044.745 263.906 0 98.179.575

NEODPISANA VREDNOST

31. 12. 2013 14.869.020 53.047.851 8.036.744 0 3.559.233 79.512.848

31. 12. 2014 14.976.147 50.868.729 8.310.657 0 4.795.178 78.950.711  

Nepremičnine, naprave in oprema, ki jih družba izkazuje na dan 31. 12. 2015, so prosta bremen, prav tako zanje niso 

prisotni znaki slabitve. Na dan 31. 12. 2015 izkazuje družba obveznosti do dobaviteljev nepremičnin, naprav in opreme v 

višini 604.812 evra. 

 

Zemljišča 

Družba je na dan 31. decembra 2015 lastnica 34,4 hektarja zazidljivih in nezazidljivih zemljišč v katastrskih občinah 

Grad, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Velesovo in Zgornji Brnik.  

Zemljišča v izmeri 510 hektarjev na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer družba opravlja osnovno letališko 

dejavnost, so v obdobju lastninjenja družbe postala last Republike Slovenije in niso izkazana v poslovnih knjigah družbe. 

Za del teh zemljišč je bila v marcu 2014 z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, podpisana 
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generalna pogodba o medsebojnih odnosih in ustanovitvi stavbne pravice, s katero je družba pridobila stavbno pravico 

na 248 hektarjih teh zemljišč (podrobneje obrazloženo v točki 5.1.1 Računovodskega poročila). Manjši del preostalih 

površin so funkcionalna zemljišča letališča, ki so ali bodo dodeljena v uporabo drugim uporabnikom oziroma 

obratovalcem drugih infrastruktur (Kontrola zračnega prometa Slovenije, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje 

zadeve, Adria Airways, Adria Airways Tehnika itd.), večji del pa bo ostal še naprej v upravljanju Ministrstva za 

infrastrukturo kot funkcionalno zemljišče oziroma varovano območje. 

 

Objekti 

V letu 2015 se je vrednost objektov iz naslova aktiviranj povečala za 1.527.476 evrov, kar zajema tudi naslednje večje 

postavke:  

v evrih

2015

Obnova glavne letališke ploščadi TWY E 784.226

Cesta okoli letališkega perimetra 444.700

Ureditev uvozov v avioblagovnem skladišču 108.572

Ureditev lovilcev olja 102.991  

 

Naprave in oprema 

Leta 2015 so bile aktivirane naprave in oprema v skupni vrednosti 949.760 evrov. V tabeli so prikazane večje postavke, 

vključene v tem znesku: 

v evrih

2015

Nadgradnja sistemov tehničnega varovanja 292.217

Prenova transformatorskih postaj 1 in 2 156.038

Temperaturni senzorji na vzletno pristajalni stezi 151.148

Računalniška oprema 84.792  

 

Nepremičnine, naprave in oprema v pridobivanju 

Na dan 31. 12. 2015 je znašala vrednost nepremičnin, naprav in opreme v pridobivanju 4.441.818 evrov. Pomembne 

investicije v teku, zajete v tem znesku, so naslednje: 

v evrih

2015

Novi potniški terminal T2 2.161.286

Kanalizacijski kolektor biološke čistilne naprave 960.893

Parkirišča 330.559

Poslovno-logistična cona 326.980

Hladilno energetska postaja 145.133

Parkirni sistem pred potniškim terminalom 128.513  

Investicija v teku v novi potniški terminal T2 je v poslovnih knjigah družbe na dan 31. 12. 2015 izkazana v višini 

2.161.286 evrov, kar je enako kot na dan 31. 12. 2014. Odločitev o gradnji je prepuščena lastniku, družbi Fraport AG. 
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Le-ta je izrazila interes za vključitev obstoječe projektne dokumentacije v dejavnosti načrtovanja prihodnjih terminalskih 

zmogljivosti na letališču. Na podlagi navedenega in ob upoštevanju dejstva, da so za gradnjo T2 pridobljena vsa 

potrebna dovoljenja, družba ohranja investicijo v novi potniški terminal T2 aktivno, saj je projekt na voljo. S tem se 

ohranja možnost takojšnjega povečanja infrastrukture in utrditve konkurenčnega položaja letališča na mednarodnem 

trgu. 

 

5.1.3 NALOŽBE V PRIDRUŽENE DRUŽBE 

Med naložbami v pridružene družbe je izkazana naložba v 30,46-odstotni delež družbe Aerodrom Portorož, d. o. o. 

Nominalna vrednost naložbe je 1.251.878 evrov, zanjo je bil leta 2009 oblikovan popravek vrednosti v celotni višini. 

Naložba v pridruženo družbo je opisana v točkah 1.4.5 Poslovnega poročila ter 4.3 in 5.4.1 Računovodskega poročila.  

 

5.1.4 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

v evrih

Dolgoročne finančne naložbe 2015 2014

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 3.269.838 3.409.910

Dolgoročna posojila 0 21.279

Skupaj 3.269.838 3.431.189  

v evrih

Dolgoročne finančne naložbe 2015

Kosmata 

vrednost

Popravek 

vrednosti

Čista 

vrednost

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 3.719.119 449.281 3.269.838

Skupaj 3.719.119 449.281 3.269.838  

v evrih

Dolgoročne finančne naložbe 2014

Kosmata 

vrednost

Popravek 

vrednosti

Čista 

vrednost

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 3.788.093 378.183 3.409.910

Dolgoročna posojila 21.279 0 21.279

Skupaj 3.809.372 378.183 3.431.189  

v evrih

Gibanje popravka vrednosti dolgoročnih finančnih naložb 2015 2014

Stanje 1. 1. 378.183 374.779

Novooblikovani popravki vrednosti 71.098 3.404

Stanje 31. 12. 449.281 378.183  
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Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 

v evrih

Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 2015 2014

Obveznice 714.320 806.911

Delnice, ki kotirajo na borzi 275.846 276.837

Vzajemni skladi 1.578.468 1.580.792

Deleži in delnice, ki ne kotirajo na borzi 701.204 745.370

Skupaj 3.269.838 3.409.910  

Knjigovodska vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev je enaka njihovi pošteni vrednosti oziroma če te ni 

mogoče zanesljivo izmeriti, njihovi nabavni vrednosti. V nadaljevanju pojasnjujemo način ugotovitve poštene vrednosti 

po posameznih vrstah za prodajo razpoložljivih sredstev. 

Poštena vrednost vrednostnih papirjev, ki kotirajo na borzi (delnice in obveznice), je enaka objavljenemu zaključnemu 

tečaju, poštena vrednost naložb v vzajemne sklade pa je izračunana na podlagi objavljene vrednosti točke 

posameznega vzajemnega sklada.  

V okviru naložb v deleže in delnice, ki ne kotirajo na borzi, je izkazana naložba v 5.121 delnic Gorenjske banke, d. d., v 

vrednosti 629.265 evrov oziroma 122,88 evra na delnico. Na podlagi v letu 2013 opravljenega skrbnega pregleda je 

Banka Slovenije Gorenjski banki naložila, da do konca januarja 2014 (ta rok je bil kasneje podaljšan) pripravi načrt 

kapitalske krepitve, ki bo dokazal dolgoročno vzdržnost poslovanja, ter pripravi ukrepe za pokrivanje kapitalskega 

primanjkljaja. Če banka v svojih dejavnostih (predvsem zbiranju kapitala od obstoječih lastnikov, iskanju novih 

investitorjev, odprodaji terjatev in drugega premoženja ter drugih ukrepih za krepitev kapitalske ustreznosti) ne bi bila 

uspešna, bi lahko po pravilih Evropske komisije zaprosila za državno pomoč. Nadalje je bil z Odredbo Banke Slovenije z 

dne 26. 2. 2015 ugotovljen primanjkljaj notranjega kapitala Gorenjske banke v višini 58 milijonov evrov. Vezano na to je 

Gorenjska banka pripravila Načrt aktivnosti za odpravo primanjkljaja notranjega kapitala, ki naj bi se izvajale tekom leta 

2015 in s katerimi bi se zagotovil ustrezen notranji kapital ter omejila transmisija negativnih učinkov stresnega scenarija 

na kapital Gorenjske banke. Po presoji tega dokumenta je Banka Slovenije dne 11. 6. 2015 priznala znižanje 

kapitalskega primanjkljaja na podlagi realiziranega dobička pred oblikovanjem rezervacij v letu 2014 in učinkov, ki 

izhajajo iz tveganjem prilagojenih izpostavljenosti v letu 2014, in sicer v skupni višini 45 milijonov evrov. Banka Slovenije 

je tako zaključila, da lahko preostali kapitalski primanjkljaj v vrednosti 13 milijonov evrov Gorenjska banka odpravi le s 

povečanjem navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kar mora zagotoviti z dokapitalizacijo v višini 13 milijonov evrov 

do konca leta 2015. V decembru 2015 je bila dokapitalizacija v višini 13 milijonov evrov tudi realizirana, vplačanih je bilo 

56.522 novih delnic po ceni 230 evrov za delnico, s čimer je bila zahteva Banke Slovenije izpolnjena. 

Kljub izvedeni dokapitalizaciji pa vezano na zgoraj opisano menimo, da poštene vrednosti banke na dan 31. 12. 2015 ni 

mogoče dovolj zanesljivo oceniti, zato je naložba na dan 31. 12. 2015 v skladu z določili MRS 39.46 ostala ovrednotena 

po nabavni vrednosti, ki znaša 122,88 evra za delnico. Nabavno vrednost delnice smo primerjali s knjigovodsko 

vrednostjo delnice Gorenjske banke (zadnji razpoložljiv podatek je na dan 31. 12. 2014, objavljen v revidiranem letnem 

poročilu Gorenjske banke za leto 2014), ki je znašala 623 evra na delnico, zato menimo, da slabitev naložbe ni potrebna.  

v evrih

Gibanje v letu 2015 1. 1. 2015 Prevrednotenje Zmanjšanje

Popravek 

vrednosti 

Prenos iz 

kratkoročnih 

finančnih 

naložb

Prenos med 

kratkoročne 

finančne 

naložbe 31. 12. 2015

Obveznice 806.911 -3.346 78.319 0 159.815 170.741 714.320

Delnice, ki kotirajo na borzi 276.837 -991 0 0 0 0 275.846

Vzajemni skladi 1.580.792 68.774 0 71.098 0 0 1.578.468

Deleži in delnice, ki ne kotirajo na borzi 745.370 0 44.166 0 0 0 701.204

Skupaj 3.409.910 64.437 122.485 71.098 159.815 170.741 3.269.838  
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v evrih

Gibanje v letu 2014 1. 1. 2014 Prevrednotenje Povečanje Zmanjšanje Izločitev

Popravek 

vrednosti 

Prenos iz 

kratkoročnih 

finančnih 

naložb

Prenos med 

kratkoročne 

finančne 

naložbe 31. 12. 2014

Obveznice 1.772.992 298.774 10.284 1.252.142 6.880 3.404 147.102 159.815 806.911

Delnice, ki kotirajo na borzi 222.736 54.101 0 0 0 0 0 0 276.837

Finančna sredstva v upravljanju pri bankah 1.860.497 79.218 0 1.939.715 0 0 0 0 0

Vzajemni skladi 1.451.632 129.160 0 0 0 0 0 0 1.580.792

Deleži in delnice, ki ne kotirajo na borzi 745.370 0 0 0 0 0 0 0 745.370

Skupaj 6.053.227 561.253 10.284 3.191.857 6.880 3.404 147.102 159.815 3.409.910  

 

Vpliv finančnih naložb na kapital in dobiček 

v evrih

Vpliv finančnih naložb na kapital v letu 2015 

(gibanje presežka iz prevrednotenja finančnih 

naložb) 1. 1. 2015 Prevrednotenje

Prenos med 

finančne 

prihodke 31. 12. 2015

Obveznice (dolgoročne in kratkoročne) 82.015 -8.279 19.817 53.919

Delnice, ki kotirajo na borzi 159.509 -990 0 158.519

Vzajemni skladi 112.516 68.774 0 181.290

Skupaj 354.040 59.505 19.817 393.728

Popravek za odložene obveznosti za davek 60.187 10.116 3.369 66.934

Presežek iz prevrednotenja finančnih naložb 293.853 49.389 16.448 326.794  

v evrih

Vpliv finančnih naložb na kapital v letu 2014 

(gibanje presežka iz prevrednotenja finančnih 

naložb) 1. 1. 2014 Prevrednotenje

Prenos med 

finančne 

prihodke

Prenos med 

finančne 

odhodke 31. 12. 2014

Obveznice (dolgoročne) -257.580 298.774 44.114 84.935 82.015

Delnice, ki kotirajo na borzi 105.408 54.101 0 0 159.509

Finančna sredstva v upravljanju pri bankah 1.037.304 79.218 1.119.574 3.052 0

Vzajemni skladi -16.644 129.160 0 0 112.516

Skupaj 868.488 561.253 1.163.688 87.987 354.040

Popravek za odložene obveznosti za davek 147.643 95.413 197.827 14.958 60.187

Presežek iz prevrednotenja finančnih naložb 720.845 465.840 965.861 73.029 293.853  
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v evrih

Vpliv finančnih naložb na dobiček 2015 2014

Obresti od posojil, danih drugim 68.480 80.256

Obresti od obveznic 46.790 63.853

Dividende od delnic, ki kotirajo na borzi 29.280 19.910

Kapitalski dobički od prodaje delnic 24.634 0

Kapitalski dobički od prodaje oziroma unovčenja obveznic 19.817 44.114

Obresti od kratkoročnih posojil 18.701 165.956

Obresti od dolgoročnih posojil 39 414

Kapitalski dobički od prodaje sredstev v upravljanju pri bankah 0 1.119.574

Dividende in obresti od sredstev v upravljanju pri bankah 0 14.718

Skupaj prihodki 207.741 1.508.795

Odhodki iz oslabitev finančnih naložb 71.098 3.714

Obresti od posojil 9.978 28.611

Provizija od sredstev v upravljanju pri bankah 620 14.187

Kapitalska izguba od prodaje obveznic 0 84.935

Kapitalska izguba od prodaje sredstev v upravljanju pri bankah 0 3.052

Odhodki iz izločitev obveznic 0 7.098

Skupaj odhodki 81.696 141.597  

 

5.1.5 ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 

Odložene terjatve za davek izhajajo iz medsebojno pobotanih odloženih terjatev in obveznosti za davek. 

v evrih

Odložene terjatve in obveznosti za davek 2015 2014

Odložene terjatve za davek 524.157 961.501

Odložene obveznosti za davek -66.933 -60.187

Skupaj 457.224 901.314  

v evrih

Odložene terjatve za davek, iz naslova: 2015 2014

Slabitev naložb v pridružene družbe (oziroma sredstev za prodajo) 106.410 665.945

Slabitev kratkoročnih poslovnih terjatev 196.302 110.154

Rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine 119.326 121.058

Slabitev drugih finančnih naložb 76.430 64.344

Obračunana amortizacija v delu, ki presega davčno priznano po ZDDPO 25.689 0

Skupaj 524.157 961.501  

v evrih

Odložene obveznosti za davek, iz naslova: 2015 2014

Prevrednotenja finančnih naložb na pošteno vrednost 66.933 60.187  
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5.1.6 SREDSTVA ZA PRODAJO 

Postopek prodaje 47,67-odstotnega lastniškega deleža v družbi Adria Airways Tehnika, d. d., ki je bila izkazana med 

sredstvi, razpoložljivimi za prodajo, je bil v novembru 2015 zaključen. Nominalna vrednost te naložbe v poslovnih knjigah 

družbe je znašala 6.994.154 evrov, knjigovodska vrednost pa 411.392 evrov, s tem da je bil popravek vrednosti 

oblikovan v letih 2010, 2011 in 2014.  

Naložba je bila prodana po ceni, ki je presegala knjigovodsko vrednost. 

 

5.1.7 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

v evrih

Kratkoročne finančne naložbe 2015 2014

Kratkoročna posojila 17.268.616 8.656.657

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 109.924 186.328

Skupaj 17.378.540 8.842.985  

v evrih

Kratkoročne finančne naložbe 2015

Kosmata 

vrednost

Popravek 

vrednosti

Čista 

vrednost

Kratkoročna posojila 17.268.616 0 17.268.616

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 110.234 310 109.924

Skupaj 17.378.850 310 17.378.540  

v evrih

Kratkoročne finančne naložbe 2014

Kosmata 

vrednost

Popravek 

vrednosti

Čista 

vrednost

Kratkoročna posojila 8.656.657 0 8.656.657

Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 186.638 310 186.328

Skupaj 8.843.295 310 8.842.985  

Kratkoročna posojila v višini 17.268.616 evrov se nanašajo na kratkoročne depozite v bankah. Med drugimi 

kratkoročnimi finančnimi naložbami v vrednosti 109.924 evrov so zajete obveznice, za katere je unovčenje skladno z 

amortizacijskim načrtom predvideno v letu 2016. 

Kratkoročno posojilo dano družbi Adria Airways Tehnika, d. d., izkazano na dan 1. 1. 2015 v višini 1.627.364 evrov je 

bilo v novembru 2015 v sklopu prodaje delnic te družbe v celoti poplačano. 

Vpliv kratkoročnih finančnih naložb na dobiček je prikazan v okviru dolgoročnih finančnih naložb (točka 5.1.4 

Računovodskega poročila). 

 

5.1.8 KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 

v evrih

Kratkoročne poslovne terjatve 2015 2014

Kratkoročne terjatve do kupcev 3.306.000 3.989.311

Kratkoročne terjatve za dane predujme in varščine 12.870 15.591

Druge kratkoročne terjatve 796.531 138.701

Skupaj 4.115.401 4.143.603  
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v evrih

Kratkoročne poslovne terjatve 2015

Kosmata 

vrednost

Popravek 

vrednosti 

Čista 

vrednost

Kratkoročne terjatve do kupcev 4.463.420 -1.157.420 3.306.000

Kratkoročne terjatve za dane predujme in varščine 12.870 0 12.870

Druge kratkoročne terjatve 799.271 -2.740 796.531

Skupaj 5.275.561 -1.160.160 4.115.401  

v evrih

Kratkoročne poslovne terjatve 2014

Kosmata 

vrednost

Popravek 

vrednosti 

Čista 

vrednost

Kratkoročne terjatve do kupcev 4.642.986 -653.675 3.989.311

Kratkoročne terjatve za dane predujme in varščine 15.591 0 15.591

Druge kratkoročne terjatve 138.701 0 138.701

Skupaj 4.797.278 -653.675 4.143.603  

v evrih

Gibanje popravka vrednosti terjatev 2015 2014

Stanje 1. 1. 653.675 693.924

Novooblikovani popravki vrednosti terjatev 655.612 25.210

Prejeta plačila že popravljenih terjatev -5.904 -20.963

Odpisi terjatev -143.223 -44.496

Stanje 31. 12. 1.160.160 653.675  

v evrih

Druge kratkoročne terjatve 2015 2014

Terjatve za preplačilo davka od dobička 558.239 0

Terjatve za vstopni DDV 122.679 93.762

Ostale kratkoročne terjatve 115.613 44.939

Skupaj 796.531 138.701  

 

5.1.9 KAPITAL 

Vrednost kapitala na dan 31. 12. 2015 znaša 100.110.897 evrov, kar je za 7,9 odstotka oziroma 7.329.593 evrov več v 

primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2014. V strukturi obveznosti do virov sredstev kapital predstavlja 88,9 odstotka (na 

dan 31. 12. 2014 87,5 odstotka). Družba na dan 31. 12. 2015 nima lastnih delnic niti odobrenega kapitala, lastnik pa tudi 

ni sprejel sklepa o povečanju osnovnega kapitala. Gibanje kapitala v letih 2015 in 2014 je prikazano v izkazu gibanja 

kapitala (točka 3.4 Računovodskega poročila). 

Osnovni kapital znaša 15.842.626 evrov in je glede na stanje na dan 31. 12. 2014 nespremenjen. 

Na 21. seji skupščine 31. 3. 2015 je večinski/glavni lastnik sprejel odločitev o umiku delnic družbe iz organiziranega trga 

vrednostnih papirjev in o preoblikovanju družbe iz statusne oblike delniške družbe v statusno obliko družbe z omejeno 

odgovornostjo. Na podlagi navedenega so bile 17. aprila 2015 iz trgovanja na borznem trgu Ljubljanske borze 

umaknjene delnice Aerodroma Ljubljana, d. d., z oznako AELG. 

 

Kapitalske rezerve 

Kapitalske rezerve v višini 24.287.659 evrov so bile oblikovane na podlagi odprave splošnega prevrednotovalnega 

popravka osnovnega kapitala. 
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Rezerve iz dobička 

v evrih

Rezerve iz dobička 2015 2014

Zakonske rezerve 4.013.029 4.013.029

Statutarne rezerve 12.039.085 12.039.085

Druge rezerve iz dobička 27.881.760 27.881.760

Skupaj 43.933.874 43.933.874  

 

Presežek iz prevrednotenja 

v evrih

Presežek iz prevrednotenja 2015 2014

Presežek iz prevrednotenja finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo (znižan za 

odložene obveznosti za davek) 326.794 293.853

Nerealizirana aktuarska izguba iz pozaposlitvenih zaslužkov (Pojasnilo 5.1.10) -103.210 -197.794

Skupaj 223.584 96.059  

Gibanje presežka iz prevrednotenja iz naslova finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, je prikazano v točki 5.1.4 

Računovodskega poročila – Vpliv finančnih naložb na kapital in dobiček. 

 

Zadržani čisti dobiček 

Zadržani čisti dobiček v višini 15.823.154 evrov je sestavljen iz ostanka bilančnega dobička za leto 2014 v višini 

7.381.557 evrov, ki je v skladu s skupščinskim sklepom ostal nerazporejen (v letu 2015 je bil zmanjšan za realizirano 

aktuarsko izgubo iz pozaposlitvenih zaslužkov v višini 9.140 evrov) ter iz čistega dobička leta 2015 v višini 8.441.597 

evrov. 

 

Bilančni dobiček 

Družba je oblikovala bilančni dobiček skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah. 

O uporabi bilančnega dobička odloča edini družbenik. 

v evrih

Oblikovanje bilančnega dobička 2015 2014

Čisti dobiček poslovnega leta 8.441.597 3.593.911

+ zadržani čisti dobiček 7.381.557 5.027.174

= bilančni dobiček 15.823.154 8.621.085

- izplačilo lastniku 1.230.389

= ostanek bilančnega dobička 7.390.696  

 

5.1.10 REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Med rezervacijami in dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami, ki v skupnem znašajo 1.264.261 evrov, se pretežni 

del se nanaša na rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim, katerih potrebna višina je bila ugotovljena z 

aktuarskim izračunom (1.160.765 evrov). Preostanek v višini 103.496 evrov se nanaša na dolgoročne pasivne časovne 

razmejitve (odložene prihodke) za dotacije iz proračuna Republike Slovenije za nepremičnine, naprave in opremo, 
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prejete v letih 1993 in 1994; znesek črpanja je enak obračunani amortizaciji teh sredstev v letu 2015 (v enaki višini so 

izkazani drugi poslovni prihodki). 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade so oblikovane v višini ocenjenih prihodnjih izplačil za odpravnine in 

jubilejne nagrade, diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je bil narejen za vsakega zaposlenega tako, da se 

upoštevajo stroški odpravnine ob upokojitvi in strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. V izračunu je 

upoštevana rast zneskov odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in 

drugih dohodkov iz delovnega razmerja v višini 2,2 odstotka v letih 2016 in 2017 ter 2,5 odstotka letno za leta od 2018 

naprej3. Upoštevana je bila načrtovana fluktuacija v družbi in predvidena rast plač v družbi. Izbrana diskontna obrestna 

mera znaša 2,2 odstotka letno, skladno z usmeritvami edinega lastnika. Izračun je z uporabo projicirane enote pripravil 

pooblaščeni aktuar. 

v evrih

Gibanje v letu 2015

Stanje         

1. 1. 2015 Črpanje Oblikovanje

Nerealiziran 

aktuarski 

dobiček/ 

izguba

Stanje          

31. 12. 2015

Rezervacije za jubilejne nagrade zaposlenim 383.881 33.318 16.336 0 366.899

Rezervacije za odpravnine zaposlenim 860.723 39.773 58.361 -85.445 793.866

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (odloženi prihodki) 115.243 11.747 0 0 103.496

Skupaj 1.359.847 84.838 74.697 -85.445 1.264.261  

v evrih

Gibanje v letu 2014

Stanje         

1. 1. 2014 Črpanje Oblikovanje

Nerealizirana 

aktuarska 

izguba

Stanje          

31. 12. 2014

Rezervacije za jubilejne nagrade zaposlenim 321.853 27.115 89.143 0 383.881

Rezervacije za odpravnine zaposlenim 610.217 0 52.712 197.794 860.723

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (odloženi prihodki) 202.472 87.229 0 0 115.243

Skupaj 1.134.542 114.344 141.855 197.794 1.359.847  

 

5.1.11 DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

v evrih

Dolgoročne poslovne obveznosti 2015 2014

Obveznost po generalni pogodbi o stavbni pravici (Pojasnilo 5.1.1) 6.687.727 6.759.260

Komunalni prispevek za severno parkirišče 345.604 345.604

Obveznost za stavbno pravico za objekt za vzdrževanje letal 68.505 73.812

Druge obveznosti 0 41.686

Skupaj 7.101.836 7.220.362  

 

                                                           
3 Gre za predpostavko, da se bodo osnove spreminjale s predpostavljeno rastjo povprečne plače v Republiki Sloveniji, saj nam dejanski namen 

zakonodajalca glede zneskov iz navedene uredbe ni znan. 
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5.1.12 KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI 

v evrih

Kratkoročne poslovne obveznosti 2015 2014

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.854.437 2.053.385

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 1.038.362 1.124.914

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme ter prejete in zadržane varščine 597.159 497.491

Kratkoročni del obveznosti po generalni pogodbi o stavbni pravici (Pojasnilo 

5.1.1) 387.190 387.190

Kratkoročne obveznosti za neizplačane dividende 99.739 122.305

Kratkoročne obveznosti za davek od dobička 0 308.009

Druge kratkoročne obveznosti 42.190 44.923

Skupaj 4.019.077 4.538.217  

Izkazane obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2015 še niso zapadle v plačilo. 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (1.038.362 evrov) se nanašajo na obračunane plače in povračila stroškov 

prevoza in prehrane za mesec december 2015, izplačane januarja 2016. Vključujejo tudi pripadajoče obveznosti iz 

prispevkov delodajalca v višini 137.249 evrov. 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in prejete in zadržane varščine (554.075 evrov) se v višini 578.010 evrov 

nanašajo na zadržane varščine (gre za pogodbeno dogovorjena zadržanja plačil obveznosti do dobaviteljev za 

nepremičnine, naprave in opremo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbeno dogovorjenih del). 

 

5.1.13 POTENCIALNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI 

V zunajbilančni evidenci so izkazana: 

 potencialna sredstva iz prejetih garancij v višini 1.650.094 evrov in prejetih menic v višini 110.041 evrov; 

 potencialna sredstva iz obračunanih zamudnih obresti kupcem v višini 84.214 evrov; 

 potencialne obveznosti za dane bančne garancije v znesku 269.782 evrov;  

 potencialne obveznosti za dana poroštva v znesku 4.100 evrov. 

 

5.2 POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 

5.2.1 POSLOVNI PRIHODKI  

v evrih

Poslovni prihodki 2015 2014

Prihodki od prodaje, od tega: 34.816.006 31.827.518

- Prihodki od prodaje storitev v državi 23.925.854 22.218.357

- Prihodki od prodaje storitev v tujini 10.889.607 9.606.561

- Prihodki od prodaje materiala v državi 545 2.600

Drugi poslovni prihodki 83.059 221.108

Skupaj 34.899.065 32.048.626  
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5.2.2 POSLOVNI ODHODKI  

v evrih

Poslovni odhodki 2015 2014

Stroški materiala 1.542.951 1.573.616

Stroški storitev 6.771.690 6.816.668

Stroški dela 12.613.242 12.185.024

Amortizacija 3.958.263 4.488.359

Drugi poslovni odhodki 870.626 289.476

Skupaj 25.756.772 25.353.143  

v evrih

Stroški materiala 2015 2014

Električna energija 539.686 510.757

Potrošni material 234.616 241.324

Kurivo za ogrevanje 194.476 158.805

Pogonsko gorivo 187.078 202.814

Material za tekoče vzdrževanje 178.845 177.930

Drobni inventar (delovna obleka in zaščitna sredstva) 77.699 154.237

Drugi stroški materiala 130.551 127.749

Skupaj 1.542.951 1.573.616  

v evrih

Stroški storitev 2015 2014

Storitve varovanja 1.779.626 1.622.123

Storitve vzdrževanja 935.853 956.708

Marketinške storitve 835.066 866.493

Storitve, povezane z izvajanjem osnovne dejavnosti 545.495 479.700

Delo prek študentskega servisa 379.808 376.728

Storitve Javne agencije za civilno letalstvo 371.836 372.696

Intelektualne storitve 367.113 377.885

Najemnine 223.382 229.196

Druge storitve 1.333.511 1.535.138

Skupaj 6.771.690 6.816.668  

v evrih

Stroški dela 2015 2014

Stroški plač 8.820.167 8.750.706

Prispevki delodajalca 1.492.510 1.486.174

Prehrana zaposlenih 535.055 527.842

Prevoz na delo 460.120 443.142

Regres za letni dopust 449.893 325.064

Dodatno pokojninsko zavarovanje 328.846 330.982

Vnaprej vračunani stroški neizkoriščenega dopusta na dan 31. 12. 51.644 120.898

Oblikovanje rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade 48.667 104.806

Drugi stroški dela 426.340 95.410

Skupaj 12.613.242 12.185.024  



  Letno poročilo 2015 
 

63 

v evrih

Amortizacija 2015 2014

Amortizacija neopredmetenih sredstev 378.843 372.492

Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme 3.579.420 4.115.867

Skupaj 3.958.263 4.488.359  

V sklopu redne preveritve ocenjenih dob koristnosti in preostalih vrednosti sredstev so bile po stanju na dan 1. 1. 2015 

podaljšane dobe koristnosti objektom ter nekaterim postavkam opreme z nabavno vrednostjo nad 100 tisoč evrov, ki so 

na dan 1. 1. 2015 še izkazovale neodpisano vrednost, kar je rezultiralo v nižji amortizaciji za leto 2015 (učinek ocenjen v 

višini 357 tisoč evrov). 

v evrih

Drugi poslovni odhodki 2015 2014

Oblikovanje popravkov vrednosti terjatev 652.859 25.168

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 111.645 110.766

Drugi stroški 106.122 153.541

Skupaj 870.626 289.475  

 

5.2.3 FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI 

v evrih

Finančni prihodki 2015 2014

Kapitalski dobički iz prodaje delnic in obveznic 540.361 1.163.688

Obresti od finančnih naložb 134.010 319.874

Dividende 29.280 25.233

Tečajne razlike 14.195 4.346

Druge obresti 8.559 11.693

Skupaj 726.405 1.524.834  

v evrih

Finančni odhodki 2015 2014

Obresti za stavbno pravico* 318.682 321.882

Slabitev finančnih naložb 71.098 3.714

Obresti za rezervacije 26.580 38.811

Obresti od posojil 9.978 28.611

Slabitev naložbe v Adrio Airways Tehnika, d. d. 0 2.735.977

Kapitalska izguba od prodaje obveznic 0 84.935

Drugi finančni odhodki 33.068 26.948

Skupaj 459.406 3.240.878

* generalna pogodba o stavbni pravici (315.657 evrov) in stavba pravica za objekt za vzdrževanje letal (3.025 evrov)  

 



  Letno poročilo 2015 
 

64 

5.2.4 DAVEK IZ DOBIČKA IN ODLOŽENI DAVKI 

v evrih

Davek iz dobička in odloženi davki 2015 2014

Odmerjeni davek iz dobička 530.353 1.187.554

Odloženi davki 437.343 197.975

Skupaj 967.696 1.385.529  

v evrih

Vpliv odloženih davkov na dobiček 2015 2014

Sprememba odloženih terjatev za davek od slabitev finančnih naložb 547,448 200,197

Sprememba odloženih terjatev za davek od rezervacij za jubilejne nagrade in 

odpravnine zaposlenim 1,732 -7,448

Sprememba odloženih terjatev za davek od obračunane amortizacije v delu, ki 

presega davčno priznano po ZDDPO -25,689 0

Sprememba odloženih terjatev za davek od slabitev poslovnih terjatev -86,148 5,226

Skupaj 437,343 197,975  

v evrih

Prikaz efektivne stopnje davka od dobička 2015 2014

Dobiček pred obdavčitvijo 9.409.293 4.979.440

Pričakovani davek od dobička po 17-odstotni stopnji 1.599.580 846.505

Zmanjšanje prihodkov -48.127 -6.948

Povečanje/zmanjšanje odhodkov -889.401 563.549

Uveljavljanje davčnih olajšav -128.765 -211.111

Prehod na MSRP -5.291 -4.610

Druge prilagoditve 2.356 169

Odloženi davki 437.343 197.975

Davek od dobička 967.696 1.385.529

Efektivna davčna stopnja 10,3 % 27,8 %  

 

5.2.5 DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS V OBDOBJU 

Podrobneje so spremembe finančnih naložb, ki rezultirajo v drugem vseobsegajočem donosu, pojasnjene v okviru 

dolgoročnih finančnih naložb (pojasnilo 5.1.4 – Vpliv finančnih naložb na kapital in dobiček).  

V drugi vseobsegajoči donos je vključen tudi nerealizirani aktuarski dobiček iz pozaposlitvenih zaslužkov v višini 85.444 

evrov in v letu 2015 realizirana aktuarska izguba iz naslova izplačanih pozaposlitvenih zaslužkov v višini 9.140 evrov 

(pojasnilo 5.1.9 - zadržani čisti dobiček).  
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5.3 FINANČNA TVEGANJA 
 

Kreditno tveganje 

v evrih

Izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju 2015 2014

Dolgoročne finančne naložbe 3.269.838 3.431.189

Kratkoročne finančne naložbe 17.378.540 8.842.985

Dolgoročne poslovne terjatve 59.873 59.873

Kratkoročne poslovne terjatve 4.115.401 4.143.603

Denarna sredstva 979.855 62.996

Skupaj 25.803.507 16.540.646  
v evrih

Struktura finančnih sredstev po zapadlosti na dan 31. 12. 2015 Do 3 mesecev

3 mesece do 

1 leta 1 leto do 5 let Nad 5 let Skupaj

Dolgoročne finančne naložbe 0 0 714.320 2.555.518 3.269.838

Kratkoročne finančne naložbe 17.268.616 109.924 0 0 17.378.540

Kratkoročne poslovne terjatve 4.039.362 75.837 202 0 4.115.401  

v evrih

Struktura finančnih sredstev po zapadlosti na dan 31. 12. 2014 Do 3 mesecev

3 mesece do 

1 leta 1 leto do 5 let Nad 5 let Skupaj

Dolgoročne finančne naložbe 0 0 806.911 2.602.999 3.409.910

Kratkoročne finančne naložbe 7.010.822 1.832.163 0 0 8.842.985

Kratkoročne poslovne terjatve 4.001.635 141.943 25 0 4.143.603  

Maksimalna skupna izpostavljenost finančnih sredstev družbe kreditnemu tveganju je na dan 31. 12. 2015 znašala 

25.803.507 evrov. Med temi sredstvi so po vrednosti najvišje finančne naložbe, ki skupaj znašajo 20.648.378 evrov, od 

tega dolgoročne 3.269.838 evrov in kratkoročne 17.378.540 evrov. 

Podrobneje so finančna sredstva (vključno z oblikovanjem popravkov vrednosti terjatev) obrazložena v točkah 5.1.4, 

5.1.7 in 5.1.8 Računovodskega poročila.  

 

Likvidnostno tveganje 

Likvidnostno tveganje obvladujemo s sprotnim načrtovanjem denarnih tokov, usklajevanjem ročnosti terjatev in 

obveznosti ter premišljeno naložbeno politiko. Družba ni zadolžena in ustvarja stabilen denarni tok iz poslovanja. 

v evrih

Struktura obveznosti po zapadlosti na dan 31. 12. 2015 Do 3 mesecev

3 mesece do 

1 leta 1 leto do 5 let Nad 5 let Skupaj

Kratkoročne poslovne obveznosti 4.019.077 0 0 0 4.019.077

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 2.391 673.165 6.426.280 7.101.836

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 707 77.041 197.077 989.436 1.264.261  

v evrih

Struktura obveznosti po zapadlosti na dan 31. 12. 2014 Do 3 mesecev

3 mesece do 

1 leta 1 leto do 5 let Nad 5 let Skupaj

Kratkoročne poslovne obveznosti 3.894.900 643.317 0 0 4.538.217

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 5.289 701.232 6.513.841 7.220.362

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 105.638 237.148 1.017.061 1.359.847  

 

Obrestno tveganje 

Izpostavljenost družbe, vezana na spremembe tržnih obrestnih mer, je majhna. Družba nima obrestovanih obveznosti, 

prav tako nima finančnih naložb, katerih obresti bi bile vezane na spremembe obrestne mere. 
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Tveganje sprememb tečajev tujih valut 

Družba temu tveganju ni izpostavljena, ker je delež transakcij v tuji valuti nematerialen. 

 

Poštena vrednost 

V spodnji tabeli prikazana finančna sredstva in obveznosti z izjemo za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev so 

vrednotena po nabavnih oziroma odplačnih vrednostih, za katere ocenjujemo, da so enake poštenim vrednostim teh 

sredstev oziroma obveznosti. 

Knjigovodska vrednost za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev je enaka njihovi pošteni vrednosti. Glede na hierarhijo 

poštenih vrednosti ta finančna sredstva uvrščamo v naslednje ravni: 

 raven 1: finančna sredstva, vrednotena po borznem tečaju na zadnji dan obračunskega obdobja; 

 raven 3: finančna sredstva, katerih vrednosti ni mogoče pridobiti iz tržnih podatkov; v tej kategoriji se pretežni 

del (629.265 evrov) nanaša na delnice Gorenjske banke, d. d., ki so vezano na pojasnilo v točki 5.1.4 

Računovodskega poročila – Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, vrednotene po nabavni vrednosti, sicer 

pa so v tej kategoriji še delnice Skupne pokojninske družbe in delež v družbi IEDC Poslovna šola Bled, d. o. o., 

v skupni višini 116.106 evrov (zaradi dejstva, da nimamo informacij, na podlagi katerih bi ocenili pošteno 

vrednost teh dveh naložb, smo jih ovrednotili po nabavni vrednosti, s tem da glede na razpoložljive informacije 

o poslovanju teh dveh družb in višini njunega kapitala ni podlage za slabitev teh dveh naložb).  

 

v evrih

Razvrstitev finančnih instrumentov glede na določitev njihove poštene 

vrednosti na dan 31. 12. 2014 Raven 1 Raven 3 Skupaj

Dolgoročne finančne naložbe ‒ za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 2.664.540 745.370 3.409.910

Dolgoročne finančne naložbe ‒ dolgoročna posojila 0 21.279 21.279

Dolgoročne poslovne terjatve 0 59.873 59.873

Sredstva za prodajo 0 411.392 411.392

Kratkoročne finančne naložbe 159.815 8.683.170 8.842.985

Kratkoročne poslovne terjatve 0 4.143.603 4.143.603

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 7.220.362 7.220.362

Kratkoročne poslovne obveznosti 0 4.538.217 4.538.217  

 

v evrih

Razvrstitev finančnih instrumentov glede na določitev njihove poštene 

vrednosti na dan 31. 12. 2015 Raven 1 Raven 3 Skupaj

Dolgoročne finančne naložbe ‒ za prodajo razpoložljiva finančna sredstva 2.568.634 701.204 3.269.838

Dolgoročne poslovne terjatve 0 59.873 59.873

Kratkoročne finančne naložbe 84.311 17.294.229 17.378.540

Kratkoročne poslovne terjatve 0 4.115.401 4.115.401

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 7.101.836 7.101.836

Kratkoročne poslovne obveznosti 0 4.019.078 4.019.078
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5.4 DRUGA POJASNILA 

5.4.1 POMEMBNI DOGODKI PO KONCU LETA 2015 

 18. 1. 2016 je Slovenski državni holding, d. d., po uspešno zaključenih pogajanjih skupaj z DUTB v imenu RS in 

v svojem imenu sklenil pogodbo o prodaji 91,58-odstotnega deleža družbe Adria Airways d. d. 

 15. 3. 2016 je bila uspešno zaključena prodaja večinskega deleža v družbi Adria Airways, d. d. Prodajalci, 

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), v imenu Republike Slovenije (RS) in v svojem imenu ter Družba za 

upravljanje terjatev bank, d. d. (DUTB), so na podlagi sklenjene pogodbe o prodaji z dne 18. 1. 2016 na kupca, 

investicijski sklad 4K Invest preknjižili svoj delež delnic Adrie Airways, d. d.. 4K Invest je sedaj, vključno z 

dokapitalizacijo družbe z dne 8. 3. 2016, imetnik 96,09-odstotnega deleža družbe Adria Airways d. d. 

 

5.4.2 RAZMERJA S POVEZANIMI DRUŽBAMI 

Povezane družbe so vse družbe v skupini Fraport ter pridružena družba Aerodrom Portorož, d. o. o. 

 

Posli z družbami v skupini Fraport 

Od spremembe lastništva v oktobru 2014 pa do konca leta 2014 ni bilo opravljenih nobenih poslov s temi družbami. V 

letu 2015 so bili opravljene določene transakcije z obvladujočo družbo Fraport AG v smislu nabave osnovnih sredstev in 

storitev, ki so prikazani v spodnji tabeli. Z drugimi družbami v skupini Fraport v letu 2015 ni bilo opravljenih nobenih 

poslov. 

v evrih

Posli z družbami v skupini Fraport 2015

Stroški leta 2015 37.933

Osnovna sredstva, kupljena v letu 2015 26.148

Obveznosti na dan 31. 12. 2015 20.748  

 

Posli s pridruženo družbo Aerodrom Portorož, d. o. o. 

Naložba v pridruženo družbo je podrobneje pojasnjena v točkah 4.3 in 5.1.3 Računovodskega poročila. 

 Terjatve in obveznosti iz poslovanja, poslovni prihodki in odhodki 

Na dan 31. 12. 2015 družba ne izkazuje terjatev ali obveznosti do družbe Aerodrom Portorož, d. o. o. 

V letu 2015 je bilo z družbo Aerodrom Portorož, d. o. o., ustvarjenih za 2.091 evrov poslovnih prihodkov. 

V letu 2015 med družbama niso bili opravljeni posli, ki bi realizirali v poslovnih odhodkih družbe Aerodrom Ljubljana, 

d.o.o. 

 Terjatve za dana posojila 

Posojilo dano družbi Aerodrom Portorož, d. o. o. (iz tega naslova so bile na dan 1. 1. 2015 izkazane terjatve v višini 

4.440 evrov) je bilo v letu 2015 poplačano, tako da med finančnimi naložbami na dan 31. 15. 2015 ni izkazanih terjatev 

za dana posojila. 
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5.4.3 PREJEMKI POSLOVODSTVA IN ZAPOSLENIH, ZA KATERE NE VELJA TARIFNI DEL KOLEKTIVNE 

POGODBE, TER NADZORNEGA SVETA V LETU 2015 

v evrih

2015

Poslovodni direktor, prokuristi, člana poslovodstva do odhoda iz družbe* 657.707

Ostali zaposleni, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe* 785.133

37.652

Skupaj 1.480.492

*Prejemki vsebujejo bruto plače, povračila stroškov (prevoz, prehrana), regres, bonitete in odpravnine ter prejemek po izvensodni poravnavi.

**Prejemki vsebujejo plačilo za opravljanje funkcije, sejnine in povračilo potnih stroškov.

Nadzorni svet in komisije nadzornega sveta (do odpoklica na 21. redni seji skupščini dne 31. 3. 2015)**

 

Družba leta 2015 ni odobrila predujmov in posojil in ni dala poroštev ter na dan 31. 12. 2015 ne izkazuje nobenih terjatev 

in obveznosti do poslovodstva družbe, razen obveznosti za plače iz meseca decembra, ki so bile izplačane v januarju 

2016. 

 

5.4.4 RAZKRITJE PO 12. IN 13. TOČKI 69. ČLENA ZGD-1 

Družba ni imela in tudi nima poslovnih operacij, ki ne bi bile izkazane v bilanci stanja in bi bila iz njih izhajajoča tveganja 

in koristi pomembni za oceno finančnega stanja družbe. 

Družba tudi ni imela in nima transakcij s povezanimi strankami, ki bi bile pomembne in ne bi bile opravljene pod tržnimi 

pogoji. 

 

5.4.5 SKUPNI ZNESKI PLAČIL REVIZIJSKI DRUŽBI 

Leta 2015 smo za storitve revidiranja plačali 31.110 evrov in za storitve svetovanja 12.297 evrov. 


