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 OSNOVNI PODATKI 

1.1 Zgodovina in lastništvo 

Zgodovina 

Agromehanika d.d. je podjetje s 50-letno tradicijo. Njeni začetki segajo v leto 1968, ko je Friderik Lazar, 

takrat zaposlen v KŽK kot vodja servisne delavnice, začel s predelavami in izboljšavami obstoječih 

strojev. Njegova želja je bila, da bi skozi inovacije olajšal kmetovo delo. Njegova inovativnost in 

vztrajnost sta postali glavni gonilni sili razvoja Agromehanike in sta tudi danes vtkani globoko v 

vrednote podjetja in zaposlenih. 

Med leti 1970 in 1990 je Agromehanika hitro napredovala in postala eno ključnih prodajno proizvodnih 

podjetij v Jugoslaviji. Na prodajnem področju je prek svojih trgovsko servisnih centrov zastopala 

znamke IMT in Tomo Vinkovič v vseh jugoslovanskih  republikah. Z lastno proizvodnjo škropilnic in 

pršilnikov pa je postala vodilni Jugoslovanski proizvajalec strojev za zaščito pridelka in jih uspešno tudi 

izvažala v države vzhodne Evrope. 

Po osamosvojitvi Slovenije, leta 1991, je Agromehanika izgubila tako rekoč celotno svoje tržišče. 

Podjetje se je aktivno usmerilo v iskanje novih tržišč, da bi nadomestilo izpad prihodkov. Z odprtjem 

dodatnih dveh prodajnih centrov v Sloveniji je postalo glavni maloprodajni trgovec s kmetijsko 

mehanizacijo. V devetdesetih je Agromehanika postala generalni zastopnik za traktorje Antonio 

Carraro in Renault, kasneje pa še za Deutz Fahr ter številne znamke priključkov. Zaradi usmerjanja na 

zahtevnejša evropska tržišča je Agromehanika močno vlagala v razvoj strojev za zaščito pridelka. Eden 

večjih podvigov in zgodb o uspehu pa je bila odločitev o začetku razvoja in proizvodnje lastnih 

traktorjev AGT. 

Danes je Agromehanika eden vodilnih proizvajalcev strojev za zaščito pridelka v Evropi in vodilna v 

srednji in JV Evropi. Svoje izdelke prodaja v vse evropske države kot tudi v države Afrike, Azije in v 

Avstralijo. Še vedno je glavno vodilo Agromehanike pomagati kmetu za lažje kmetovanje. To podjetje 

uveljavlja skozi kakovost in inovativnost lastnih izdelkov in zastopanje kakovostnih tujih blagovnih 

znamk. Po smrti ustanovitelja Friderika Lazarja je vodenje podjetja povzela nova generacija, ki je tako 

kot on zavezana nadaljevati njegovo poslanstvo. Vsako leto podjetje ponudi nove izboljšane modele 

škropilnic, pršilnikov in traktorjev AGT in je dobro pripravljeno na izzive prihodnosti.  

 

Lastništvo 

Samo podjetje je v lasti zaposlenih, predvsem v managementu, in bivših zaposlenih. Poleg tega ima 

Agromehanika d.d. v lasti dve odvisni družbi, katerih je 100% lastnica: 

- Agromehanika Trgovina, d.o.o. Bjelovar, Krte Frankopana 64, 43000 Bjelovar, Hrvaška 

- Agromehanika KFT, Cserepes sor 10, 6725 Szeged, Madžarska  

 

Upravo družbe predstavlja direktor Jan Šinkovec. 
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Nadzorni svet družbe sestavljajo: 

Predsednik Franc Selak 
Član Viktorija Lazar 
Član Janez Pušavec 
Član Bojan Šinkovec 
Član Bojan Gril 

 

Vodje področij podjetja so: 

Vodja proizvodnje Matjaž Kuhar 
Vodja razvoja Branko Korošec 
Vodja komerciale Anže Šinkovec 
Vodja prodaje EU Janez Pušavec 
Vodja prodaje YU Anže Šinkovec 
Vodja finančno računovodske službe Lili Vehar 
Pravna služba Janja Verčnik 

 

1.2 Ostali podatki 

Naziv AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d. 
Skrajšan naziv AGROMEHANIKA d.d. 
Sedež Hrastje 52a, 4000 Kranj, Slovenija 
Telefon +386 04 23 71 300 
Spletna stran http://www.agromehanika.si  
Elektronski naslov info@agromehanika.si 
Matična številka 
 

5095450000 

Identifikacijska številka 
 

SI68281315, registriran davčni zavezanec za DDV pri 
FURS pod številko 62200-0703406/99 

Šifra dejavnosti 28.300 – proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev 
Vpis v sodni register Okrožno sodišče v Kranju, št. Vložka 1/01118/00 
Osnovni kapital 351.432,00 EUR 
Transakcijski računi Intesa Sanpaolo Bank: SI56 1010 0003 6916 837 

NLB banka: SI56 0206 8001 7514 936 
Gorenjska banka: SI56 0700 0000 3062 477 

Poslovne enote PSC Kranj, Hrastje 52a, 4000, Kranj 
PSC Maribor, Primorska 9, 2000 Maribor 
PSC Murska Sobota, Plese 1, 9000 Murska Sobota 
PSC Brežice, Cesta bratov Cerjakov 24, 8250 Brežice 

Število zaposlenih iz delovnih ur 
v 2020 

145,84 

Zaposleni na 31.12.2020 145 
Predmet poslovanja Proizvodnja in prodaja kmetijske mehanizacije 
Poslovno leto Enako koledarskemu 
Razvrščanje družb po ZGD Srednja  

 

http://www.agromehanika.si/
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 POSLOVNNO POROČILO 

2.1 Vizija, poslanstvo in strategija 

Vizija 

- ostati vodilni proizvajalec škropilne tehnike v Sloveniji in na področju bivše Jugoslavije in 
postati eden vodilnih proizvajalcev škropilne tehnike v Osrednji in Vzhodni Evropi 

- razvijati nove proizvode 
- dosegati tehnične izboljšave pri obstoječi proizvodnji traktorjev in škropilne tehnike  
- postati sodobno organizirana družba  
- ohranjati sloves družbe: visoka kvaliteta za sprejemljivo ceno 
- nuditi kupcu dober servis in zagotavljati rezervne dele  
- širiti prodajne trge na področje Bližnjega vzhoda, Afrike, Avstralije itd. 
- ohranjati in povečevati dolgoročno uspešnost, stabilnost in premoženjsko rast 
- ostati finančno stabilno in zanesljivo podjetje 

Poslanstvo 

- z natančnim, ciljnim nanosom fitofarmacevtskih sredstev zaščititi pridelek kmetovalcev ter z 
zmanjšanjem porabe izboljšati ekonomiko pridelave in minimizirati stranski vpliv na okolje  

Strategija 

- krepiti lasten razvoj, ki je naša konkurenčna prednost 
- uvajati nove tehnologije in visokokakovostno obdelavo kovin  
- skrbeti za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih 
- sodelovati s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani in 

Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru in drugimi strokovnimi institucijami 
doma in v tujini in znanje prenašati v prakso 

- izobraževati zastopnike in s poprodajno podporo utrjevati lastno blagovno znamko  
- širiti distribucijsko mrežo  
- sistematično nastopati na najpomembnejših domačih in svetovnih sejmih 
- nadaljevati s prenovo poslovnih procesov 
- izboljševati proizvodne procese v smeri vitke proizvodnje 
- krepiti dobro ime družbe v poslovnem okolju 
- dobro sodelovati s kupci in dobavitelji  
- dosegati dvig produktivnosti in kakovosti  
- skrbno nadzorovati stroške 
- ostati družini prijazno podjetje  

 
 

2.2 Predstavitev programov 

 Predstavitev proizvodnega programa 

Agromehanika d.d. je specializiran proizvajalec škropilnic, pršilnikov in traktorjev za potrebe 

profesionalnih kmetov in tudi manjših ljubiteljskih kmetov ter vinogradnikov. Po gospodarski krizi leta 

2009 je Agromehanika v svojem proizvodno-prodajnem programu pričela povečevati delež 

zahtevnejših strojev za profesionalne kmete in kombinate, ker se je število majhnih kmetij pričelo 

zmanjševati. Agromehanika se s kakovostjo svoje ponudbe, z močno razvojno in servisno službo in s 

prisotnostjo v več kot štiridesetih državah, uvršča med vodilne ponudnike v segment škropilne tehnike. 
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Družba proizvaja: 

- nošene in vlečne traktorske škropilnice ter nošene in vlečne traktorske pršilnike 

- traktorje: AGT 835 TS-Synchro, AGT 830, AGT 835, AGT 850/860, AGT 1060, AGTE 1060 

- razsipalnike mineralnih gnojil. 

 Predstavitev zastopniških programov 

Poleg proizvodne dejavnosti se družba ukvarja tudi s trgovko dejavnostjo. Je generalni zastopnik za 

prodajo traktorjev Deutz Fahr in Antonio Carraro za področje Slovenije, prodaja prikolce Pronar, 

mulčerje Ilmer, stroje Orizzonti, pluge ER.MO, trosilnike umetnih gnojil Woprol. Poleg naštetega 

prodaja tudi rezervne dele za lastno proizvodnjo ter zastopniške programe in blago široke potrošnje. 

2.3 Poslovno poročilo uprave za leto 2020 

 

Leto Prihodki od prodaje Čisti dobiček 

2000 7.822.288 436.505 

2001 8.522.609 93.390 

2002 9.773.439 96.449 

2003 10.446.607 663.053 

2004 13.466.750 484.906 

2005 13.755.329 82.946 

2006 17.741.733 260.642 

2007 19.082.525 329.014 

2008 22.467.918 193.577 

2009 14.349.017 7.265 

2010 14.556.206 76.324 

2011 16.131.175 259.481 

2012 14.030.335 247.494 

2013 13.452.481 73.391 

2014 14.978.108 425.078 

2015 15.607.876 462.515 

2016 16.521.850 571.701 

2017 20.391.171 908.921 

2018 20.492.868 415.178 

2019 19.719.931 340.061 

2020 17.252.844 237.471 

Skupaj 20 let 312.740.772 6.228.857 

Povprečje 15.637.039 311.443 

 

Poslovno leto 2020 je bilo zaznamovano s COVID 19 krizo, kar se je odrazilo tudi v poslovnih rezultatih 

družbe. V letu 2020 je družba ustvarila 17.252.844 EUR prihodkov od prodaje, v letu 2019 pa 

19.719.931 EUR, kar pomeni za 2.467.087 EUR ali 12,51 % manj kot v letu 2019. 

V letu 2020 je znašal čisti dobiček družbe 237.471 EUR, v letu 2019 pa 340.061 EUR, kar pomeni, da je 

družba primerjalno z letom 2019 ustvarila za 102.509 EUR ali 30,17 % manj dobička. 
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Ob koncu leta 2020 je bila družba zadolžena pri bankah za 3.174.118 EU, ob koncu leta 2019 pa 

3.944.130 EUR. Znižanje zadolženosti je posledica odplačila kredita. Dodatno zadolževanje pa kljub 

negotovim razmeram na trgu ni bilo potrebno, kar je družbi uspelo z natančnim in skrbnim 

načrtovanjem denarnega toka.  

Varstvo okolja 

Agromehanika d.d. je v letih 2006 in 2007 izpolnila zahteve strogih ekoloških standardov z ukinitvijo 

stare in uvedbo nove lakirne linije in gradnjo ustrezne stavbe za prašno lakiranje, kar je zmanjšalo 

obremenjevanje okolja in zdravja zaposlenih in okoliških prebivalcev.  

V skladu s sprejetim načrtom gospodarjenja z odpadki za obdobje od leta 2016 naprej družba zgledno 

skrbi za zmanjševanje in odstranjevanje vseh vrst nevarnih in nenevarnih odpadkov na področjih, kjer 

nastajajo ter ima za to sklenjene pogodbe z zunanjimi pooblaščenimi odjemalci. Prav tako posveča 

pozornost rednemu izobraževanju delavcev tako v okviru varstva pri delu kot tudi izobraževanju 

delavcev, ki neposredno ravnajo z odpadki. O količini nastalih odpadkov in ravnanju z njimi družba 

vsakoletno redno poroča Agenciji Republike Slovenije za okolje. 

Glede na to, da je družba pred mnogimi leti že doživela katastrofo v obliki požara, ki je uničil dobršen 

del proizvodnje, veliko pozornost posvečamo požarni varnosti. Glede na razvoj in širitev družbe v 

zadnjih letih je v teku izdelava nove Ocene o požarni ogroženosti, ker stara ne izkazuje več realnega 

stanja, zaradi prostorskih in tehnoloških sprememb, ki so se zgodile v zadnjih nekaj letih. 

Agromehanika d.d. ne povzroča večjih negativnih vplivov na okolje. 

Načrti 

Agromehanika d.d. bo v naslednjem srednjeročnem obdobju še naprej: 

- razvijala inovativne in konkurenčne stroje: škropilnice, pršilnike, traktorje itd 

- izboljševala proizvodne procese v smeri vitke proizvodnje 

- s šolanjem kupcev in z nudeno poprodajno podporo utrjevala svojo blagovno znamko 

- širila prodajne trge predvsem na področje Rusije, Bližnjega vzhoda, Afrike, Avstralije  

 

Rezultati, ki jih je družba dosegla v zadnjih letih, potrjujejo pravilno usmerjenost, zato je razvoj tako 

kot v preteklosti, usmerjen v dve dejavnosti. 

V proizvodnem delu bo nadaljevala z razvojem strojev za zaščito rastlin, z usmeritvijo k večjim in 

zahtevnejšim agregatom. Ob tem bo razvijala tudi komponente za le-te. Hkrati z razvojem strojev pa 

bo teklo pridobivanje potrdil (homologacij), potrebnih za prodajo na tujih trgih.  

Razvoj traktorjev bo šel v smeri izpopolnitve tehničnih značilnosti, prilagoditve strojev zahtevam 

posameznih tržišč, kot tudi pridobitvi homologacij. Seveda pa je stalnica v razvoju in proizvodnji 

zmanjševanje stroškov s poudarkom na tem, da se izboljšujem kvaliteta.  

Na domačem trgu družba utrjujem položaj pri že uveljavljenih programih, prav tako pa uvaja nove 

(predvsem na področju večjih traktorjev in priključkov Deutz Fahr) in sicer "skozi" dneve odprtih vrat, 

predstavitve na terenu (demonstracije), sejme, kot tudi izobraževanje lastnih komercialnih in tehničnih 

kadrov. Kljub trenutnim razmeram na trgu, zaradi posledic COVID 19 družba upa, da bo svoje novitete 

lahko predstavila. Uveljavlja se nov način predstavitev, predvsem na družbenih omrežjih. 

Prenova poslovnih procesov 
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S procesom se je nadaljevalo tudi v letu 2020 pod vodstvom dr. Metlikoviča iz podjetja Ptica in ob 
sodelovanju s Strojno fakulteto Univerze v Ljubljani. Cilj je racionalizacija poslovnih procesov in 
prenova proizvodnih postopkov. 
 
Datum odobritve računovodskih izkazov 

Dne 26.05.2021 je poslovodstvo računovodske izkaze za poslovno leto 2020 predložilo nadzornemu 

svetu v odobritev. Nadzorni svet je računovodske izkaze potrdil. 

Dogodki po datumu izdelave bilance stanja 

Od datuma izdelave računovodskih izkazov do dneva priprave tega poročila ni bilo dogodkov, ki bi 

vplivali na  resničen in pošten prikaz računovodskih izkazov za leto 2020. 

 

2.4 Poročilo prodaje 

Leto 2020 je močno zaznamovala epidemija Covid-19, ki je zasenčila že pred tem prihajajočo recesijo. 

Sektor kmetijstva je sicer deloval relativno dobro. Največji izziv je predstavljala negotovost glede 

nadaljnjega razvoja epidemije, lokalno pa tudi posamezni t.i. »lock-down-i«, med katerimi se je prodaja 

tako rekoč ustavila. 

V letu 2020 je Agromehanika na trg postavila novi, težko pričakovani AGT 1060 in tako prehitela vso 

konkurenco, ki tudi sredi 2021 nima na voljo traktorjev v območju 50-60 KM. To se je odrazilo tudi, 

kljub bistveno višji prodajni ceni, v povečani prodaji, ki je presegla pričakovanja. V nadaljevanju bo cilj 

stabilizacija proizvodnje in dobavnih rokov, ter osvajanje novih, predvsem zahtevnejših, tržišč. 

Na področju škropilne tehnike se je nadaljeval že nekaj let trajajoč trend naraščanja prodaje 

poljedelskih škropilnic in stagnacije prodaje pršilnikov za vinogradništvo in sadjarstvo. V letu 2020 se 

je začelo več razvojnih projektov v segmentu škropilnic, kot npr. AGS4200 z novo garnituro 27 m, 

certifikacija pršilnikov AGP PRO za zahtevno nemško tržišče in razvoj dodatne opreme, pri kateri bi 

izpostavili kompatibilnost z ISOBUS sistemom, kompatibilnost AGtronik S1 z GPS proizvajalca Trimble, 

avtomatske nivelacije in avtomatske sledilne rude. 

Anže Šinkove, Vodja Komerciale 

 

Leto 2020 je bilo v znamenju pandemije Covida, ki je različno vplivala na uspešnost posameznih 

gospodarskih panog.  Tudi nekatere panoge  kmetijstva so bile bolj prizadete predvsem vinogradništvo, 

prireja mesa, ostale pa manj.  Vse sejemske prireditve in prezentacije so bile odpovedane, kar tudi 

vpliva na prodajo. To se posebno odraža na trgih kjer še nismo zadostno prepoznavni.  Na Ruskem trgu 

se vse bolj  čuti posledice nedavne  gospodarske blokade Rusije z strani EU. Vse več je domačih 

proizvajalcev  škropilne tehnike, pa tudi ponudbe z ostalih delov sveta ne manjka. Posledica  vseh 

naštetih okoliščin je cca 15 % manjša prodaja kot v letu 2019. 

Ker ni bilo sejmov in razstav nam so nam za oglaševanje in promocijo ostali razni spretni portali. V ta 

namen smo posneli kar nekaj reklamnega materiala in ga objavljali preko spleta in naših poslovnih 

partnerjev. S tem smo končne kupce kot tudi trgovce obveščali o naših proizvodih in novostih. 

Za večjo prodajo na teh tržiščih že težko čakamo nove proizvode kot so AGS 3600 in 4200 z delavno 

širino do 30 m. To nam bo odprlo pot do novih kupcev na obstoječih trgih. V letu 2020 smo opremili 
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prve škropilnice z sistemom  ISOBUS in začeli poslovno sodelovanje z  eno vodilnih firm v Evropi to je 

Müllerelektronik iz Nemčije.  Ta sistem upravljanja škropilnic nam spet odpira področje novih zahtevnih 

kupcev in uvrstitev proizvodov v višji cenovni razred. 

Če potegnemo črto pod dogajanja v letu 2020 smo glede na razmere v katerih smo poslovali z rezultati 

zadovoljni.  Treba je gledati naprej, hitreje osvajati nove proizvode in posodabljati proizvodnjo. 

Mogoče smo v letu 2020 zamudili priložnost, ob zmanjšani proizvodnji v drugi polovici leta in se 

premalo posvetili  optimizaciji proizvodnje. 

V leto 2021 stopamo previdno vendar z optimizmom. 

Janez Pušavec, vodja izvoza EU 

2.5 Poročilo nabave 

Nabavna služba je v letu 2020 delovala v skladu s strateškimi usmeritvami podjetja. 

Zaradi svetovne pandemije Kovida-19 je bilo delo nabave zelo dinamično, saj je pandemija zelo 

vplivala na dobavne roke in kasneje še na dvig cen materiala in posledično izdelkov, ki jih kupujemo. 

 

V letu 2020 se je izkazalo, da je ključno imeti zanesljivega dobavitelja. Nabavna služba se je ukvarjala 

s sledečim strateškimi cilji. 

• Obvladovanje točnost dobav materiala in trgovskega blaga 

• Povečevanje zanesljivosti dobav 

• Obvladovanja nabavnih cen materialov in trgovskega blaga 

• Iskanje alternativnih dobaviteljev 

• Urejanje virov nabave, info zapisov za material in trgovsko blago v informacijskem sistemu 

SAP 

• Zniževanje nabavnih količin in dobava po sistemu »just in time« 

• Usklajevanje z proizvodnjo glede nabavljenih količin glede na plan proizvodnje 

 

Zaradi potrebe po intenzivnejšem sodelovanju med proizvodnjo in nabavo so sklicani dnevni sestanki, 

kjer se rešuje dnevna problematika. 

Jaša Engelman, Vodja nabave 

2.6 Poročilo Pravne službe 

Agromehanika, d.d., na dan 31. 12. 2020 nima nobenih dejanskih in ne potencialnih obveznosti iz 

sodnih sporov. V letu 2020 zoper Agromehaniko kot pravno osebo niso bili uvedeni sodni postopki, 

zato v zvezi s toženimi obveznostmi ni potrebe po oblikovanju kakršnih koli rezervacij oziroma razkritij 

v letnem poročilu. 

2.7 Izpostavljenost in obvladovanje tveganj 

Tveganja družba deli na poslovna: splošna, prodajna, nabavna, kadrovska, proizvodna, investicijska in 

finančna: tveganje neplačil terjatev, tveganje plačilne nesposobnosti, obrestna tveganja, valutna 

tveganja, kreditna tveganja. 
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Splošna tveganja  

Družba ima svoje premoženje zavarovano za primer požara in stroje za primer strojeloma. Poleg tega 
družba ustrezno varuje  svoje informacijske baze in programe. Sistemsko servisno vzdrževanje je 
urejeno preko najema ur v podjetju Cores, d.o.o. Kranj, ki nabavlja in vzdržuje strežnik-e, UPS-e, 
mrežno opremo, računalnike, Office 365- pošto v oblaku, operacijske sisteme, sisteme za arhiviranje. 
 
Prodajna tveganja  

Le-ta so velika in imajo lahko pomembne posledice za družbo. Zmanjšuje se jih z razdrobljenostjo 
prodaje po kupcih, državah… Družba prodaja v razmerah velike konkurence tako doma kot v tujini. 
Tveganje omejuje s stalnim iskanjem novih trgov, s povečevanjem deleža direktne prodaje, s cenovno 
sprejemljivostjo, z zelo raznolikim prodajnim programom, s kakovostjo  proizvodov, ki se prodajajo pod 
uveljavljeno lastno blagovno znamko. Padanje cen kmetijskih pridelkov na evropskem trgu je v 
preteklih letih zelo negativno  vplivala na vlaganja kmetov v nakup kmetijske mehanizacije, razmere se 
izboljšujejo. 
 
Nabavna tveganja 

Izpostavljenost nepričakovanim cenovnim nihanjem cen materialov je visoka. Tveganje neizpolnitve 

dobave strateških materialov za nemoten potek proizvodnje družba poskuša zmanjšati z uvedbo 

različnih dobaviteljev enakih materialov. Spremlja se bonitetne ocene strateških dobaviteljev. 

Materiale se kupujem po tržnih pogojih. Velik vpliv na cene surovin ima tudi cena nafte, ker pa sodi 

svetovni naftni trg med zelo nestabilne je družba pri opravljanju svoje osnovne proizvodne dejavnosti 

močno izpostavljeni cenovnim tveganjem.  

Kadrovska tveganja 

Ker starostna struktura v podjetju visoka, kar pomeni, da so njej zaposleni delavci z dolgoletnim stažem 

v družbi, so se v letu 2020 zgodile kadrovske spremembe na večih področjih. Največji del sprememb je 

bil v Finančno-računovodskem in kadrovskem oddelku. Tu je bila menjava kadra, kar 80%, zaradi 

upokojitve največja. Poleg tega se zamenjala tudi pravnica, prav tako iz razloga upokojitve. 

V družbi je še vedno precejšen delež zaposlenih, ki se približuje izpolnitvi pogojev za upokojitev, kar 

pomeni, da se bo tudi v letu 2021 stremelo k uvajanju novega kadra na strateško pomembnih funkcijah. 

Tako kot ostale družbe ima tudi Agromehanika v trenutnih razmerah probleme s pridobivanjem novih, 

primerno strokovno usposobljenih delavcev.   

Proizvodna tveganja 

Na poslovanje družbe ima proizvodno tveganje srednje velik vpliv. Le-tega se upravlja z nadzorom 

kakovosti proizvodov, z investicijami v novo opremo, ki zmanjšuje odvisnost od kooperantov. 

Investicijska tveganja 

Za družbo je investicijsko tveganje zelo majno oziroma se ga ocenjuje kot nepomembnega. 

Posodabljanje strojne opreme je v družbi stalnica, velik del ustvarjenega pozitivnega rezultata se 

nameni za investicije, pa tudi z najemom namenskih kreditov družba nima težav, ker ima pri bankah 

dobro boniteto in vse obveznosti iz naslova kreditnih pogodb izpolnjuje v dogovorjenih rokih. 

Tveganje neplačil terjatev 

To tveganje  ocenjuje kot srednje pomembno glede vpliva na poslovanje družbe. V decembru leta 2018 

se je družba odločila za zavarovanje terjatev pri družbi Coface. Tudi v letu 2020 so bile terjatve 
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zavarovanje pri isti družbi z namenom, da bi se znižal riziko neplačil, ki ga nosi družba. Stanje neplačanih 

terjatev se spremlja tedensko po kupcih in po zapadlosti ter se na tej podlagi sprejema različne ukrepe 

ukrepe. Z navedenim tveganjem družba upravlja tako, da so v kreditne pogodbe za dana dolgoročna in 

kratkoročna posojila kupcem za nakup kmetijske mehanizacije vnesene intabulacijske klavzule za 

vknjižbo hipoteke na nepremičnine in pridržek lastninske pravice, ki v primeru neplačila omogoča 

odvzem na kredit kupljenega blaga. Družba se poslužuje tudi zavarovanja terjatev do kmetov z 

ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičnini z vpisom v Register neposestnih zastavnih 

pravic in zarubljenih premičnin pri Ajpes-u.  Za vse terjatve, ki imajo rok zapadlosti pretečen za več kot 

leto je oblikovan popravek vrednosti, prav tako za terjatve do družb, pri katerih je uveden stečajni 

postopek, prisilna poravnava ali na osnovi informacij o kupcu družba oceni, da plačila v celoti ali delno 

ne bo dobila. Riziko neplačil se poskuša zmanjšati s stimulativnimi skonti za predplačilo, s preverjanjem 

bonitete kupca, z interno postavljenimi limiti po kupcih, tudi z ustavitvijo nadaljnjih dobav, v primeru, 

da predhodne niso poplačane, z vpisom hipotek na nepremičnine lastnikov podjetij…  

Za zapadle terjatve do kupcev na dan 31.12.2020 se pričakujemo, da bodo plačane po izboljšanju 

denarnega toka v panogi kmetijske mehanizacije (marec do maj), ker je panoga izrazito sezonska.  

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo v večini terjatve do državnih inštitucij (DDV, refundacije) in 

so pretežno nezapadle, z vidika poplačila in se jih ne ocenjujemo kot rizične.  

Tveganje plačilne nesposobnosti oziroma likvidnostno tveganje 

Likvidnostno tveganje je ocenjeno kot nizko, zaradi sezonske narave prodaje, ki je največja v prvi 

polovici leta, v drugi polovici leta pa se likvidnost zagotavlja z najemanjem kratkoročnega revolving 

kredita, ki omogoča koriščenje in vračilo po potrebi. Nesporne obveznosti se plačujem ob dogovorjenih 

rokih. 

Obrestna tveganja 
 
Obrestna mera za kratkoročni kredit je fiksna, vse dolgoročne finančne obveznosti do bank in 
leasingodajalca pa so vezane na EURIBOR, kar vpliva na izpostavljenost tveganju spremembe obrestnih 
mer. Družba se za varovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti ni odločila. Višina EURIBOR-ja je bila 
tudi v letu 2020 na zgodovinsko nizki ravni. Po oceni vodstva se v krajšem časovnem obdobju ne 
pričakuje porast, ki bi lahko bistveno ogrožal rezultat poslovanja.  
 
Valutno tveganje 

Družba v letu 2020 nima terjatev in obveznosti izraženih v tujih valutah, zato ni direktno izpostavljena 

valutnemu tveganju. Ker družba nabavlja in prodaja na svetovnem trgu je posredno izpostavljena 

neugodnim medvalutnim razmerjem. 

Pomembnejši poslovni dogodki po koncu poslovnega leta 

Pomembnejših poslovnih dogodkov po zaključku bilance stanja ni bilo. 
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 IZJAVE 

3.1 Izjava o skladnosti 

Izjavljamo, da so računovodski izkazi skladni s slovenskimi računovodskimi standardi 2016. 

3.2 Izjava o upravljanju družbe 

V skladu s 5. In 6. Odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) družba 

v nadaljevanju podaja Izjavo o upravljanju družbe. 

Kodeks o upravljanju družbe 

Družba nima Kodeksa o upravljanju družbe in prav tako ne sledi drugemu kodeksu. V družbi je 

oblikovana lastna praksa upravljanja, v kateri z vso odgovornostjo odločata uprava in nadzorni svet s 

pomočjo strokovnih služb. Družba vse aktivnosti usmerja predvsem v izvajanje svoje gospodarske 

oziroma poslovne dejavnosti. Dolgoletne izkušnje dokazujejo, da je usmeritev pravilna. 

Notranje kontrole in upravljanje tveganj 

Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj je v družbi vzpostavljen v skladu s potrebami družbe in 

zakonskimi predpisi. 

Podatki iz 6. odstavka 70. člena ZGD-1 

Podatki o strukturi osnovnega kapitala in lastništvu družbe so razvidni iz vsebine letnega poročila pod 

točka 3.2.9. 

Družba ne zagotavlja posebnih kontrolnih pravic, kot tudi ne posebnih omejitev glasovalnih pravic. 

Delnice so prosto prenosljive. Pravice delničarjev izhajajo iz lastništva delnic. Družba nima delniške 

sheme za delavce. 

Družbi niso znani nobeni dogovori med delničarji, ki bi lahko povzročili omejitev prenosa delnic ali 

glasovalnih pravic. Družba nima nobenih dogovorov s člani organov vodenja ali nadzora ali z delavci, ki 

bi predvidevali nadomestilo, če bi zaradi prevzemne ponudbe skladno z ZPre-1 odstopili, bili odpuščeni 

brez utemeljenega razloga ali bi njihovo delovno razmerje prenehalo zaradi prevzema. 

Pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja in nadzora so določena s statutom 

družbe, ki temelji na določbah ZGD-1. 

Skupščina delničarjev 

Skupščina delničarjev, kot najvišji organ družbe, ima pristojnosti, ki temeljijo na določilih ZGD-1 in 

statuta družbe. Enako velja tudi za pravice in uveljavljanje pravic delničarjev družbe. Delničarji družbe 

so v letu 2020 svoje pravice uveljavljali na 14. redni seji skupščine, ki je bila dne 9.7.2020. 

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora so vsebovani v letnem poročilu kot njegov 

sestavni del. 

Izvajanje politike raznolikosti 

Uprava Agromehanike d.d. je enočlanska (moški, 61 let), v organih nadzora družbe pa so zastopane 

osebe moškega in ženskega spola (20% žensk, 80% moških), različnih starosti (od 63 do 81 let, 
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povprečje 69 let) in izobrazbe (II. stopnja 20%, V. stopnja 50%, VI. stopnja 30%), tako, da je dosežena 

politika raznolikosti. Cilj družbe je doseči večjo zastopanost mladih in žensk. 

3.3 Izjava o odgovornosti uprave 

Uprava potrjuje računovodske izkaze in uporabljene računovodske usmeritve za leto končano na dan 

31. decembra 2020 na straneh od 21 do 27 ter pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 28 do 

39 letnega poročila. 

 

Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-to predstavlja resnično in pošteno sliko 

premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto končano 31. decembra 2020. 

 

Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile 

računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Uprava tudi potrjuje, 

da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju 

družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 

Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za 

zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 

nezakonitosti. 

 

Davčne oblasti lahko kadarkoli v roku 5 let od dneva, ko je bilo potrebno davek obračunati, preverijo 

poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči nastanek dodatne obveznosti plačila davka, 

zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter dajatev. Uprava družbe ni seznanjena 

z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.  

 

Kranj, dd.mm.llll 

 

Direktor: 

Jan Šinkovec 
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 RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2020 

4.1 Bilanca stanja na 31.12. 

  v EUR Pojasnila 2020 2019 

  SREDSTVA   15.393.088 16.015.321 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA   2.359.528 2.562.424 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

6.1.1. 47.183 60.008 

1. Dolgoročne premoženjske pravice   47.183 60.008 

II. Opredmetena osnovna sredstva 6.1.2. 1.779.373 2.026.356 

1. Zemljišča in zgradbe   1.112.988 1.154.617 

a) Zemljišča   514.402 503.744 

b) Zgradbe   598.586 650.872 

2. Proizvajalne naprave in stroji   434.371 583.097 

3.  Druge naprave in oprema   201.686 285.883 

4. 
Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 
in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 

  30.328 2.760 

  Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi    30.328 2.760 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 6.1.3. 464.102 474.913 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil   464.102 474.913 

a) Delnice in deleži v družbah v skupini   365.822 365.822 

b) Druge dolgoročne finančne naložbe   98.280 109.091 

V. Dolgoročne poslovne terjatve 6.1.4. 229 1.146 

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev   229 1.146 

VI. Odložene terjatve za davek 6.1.5. 68.641 0 

B. KRATKOROČNA  SREDSTVA   13.016.725 13.450.521 

II. Zaloge 6.1.6. 11.441.468 11.493.815 

1.  Material   2.802.928 2.751.251 

2. Nedokončana proizvodnja   5.478.888 2.614.717 

3. Proizvodi in trgovsko blago   3.140.284 6.093.653 

4. Predujmi za zaloge   19.369 34.195 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 6.1.7. 1.497.862 1.855.259 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini    249.177 0 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev   1.133.917 1.810.240 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih   114.768 45.019 

V. Denarna sredstva 6.1.8. 77.396 101.447 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 6.1.9. 16.834 2.376 
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  v EUR Pojasnila 2020 2019 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   15.393.088 16.015.321 

A. KAPITAL 6.1.10. 8.382.267 8.316.907 

I. Vpoklicani kapital   351.432 351.432 

1. Osnovni kapital   351.432 351.432 

II. Kapitalske rezerve   818.644 818.644 

III. Rezerve iz dobička   2.020.096 2.020.096 

1. Zakonske rezerve   46.193 46.193 

5. Druge rezerve iz dobička   1.973.903 1.973.903 

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti   -32.905 -18.715 

VI. Preneseni čisti poslovni izid   4.987.529 4.805.389 

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta   237.471 340.061 

B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

6.1.11. 464.264 468.030 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti   464.264 468.030 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 6.1.12. 439.542 799.681 

I. Dolgoročne finančne obveznosti   439.542 799.681 

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank   344.033 674.081 

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti   95.509 125.599 

Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.1.13. 6.040.406 6.426.473 

II. Kratkoročne finančne obveznosti   2.860.175 3.299.365 

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank   2.830.085 3.270.048 

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti   30.090 29.316 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti   3.180.230 3.127.108 

1.  Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini   2.393 0 

2.  Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev   2.209.355 2.268.282 

4.  Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov   574.554 420.242 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti   393.928 438.584 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 6.1.14. 66.609 4.230 

 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 

 

Izvenbilančna evidenca 

 

v EUR   2020 2019 

Sredstva prenesena na Slovensko razvojno družbo   486.041 486.041 

Odpisane terjatve po sklepu nadzornega sveta '97   116.752 116.752 

Odpisi terjatev    94.470 94.470 

Evidenčne terjatve iz naslova zamudnih obresti   360.397 362.077 

Odpisana terjatev Unitas l. 2004   83.497 83.497 

Zastavne pravice   3.174.118 1.944.130 

Garancije    11.913 11.913 

Skupaj izvenbilančne postavke   4.327.189 3.098.880 

 

Pri sredstvih, prenesenih na Slovensko razvojno družbo v letu 2020 ni bilo sprememb glede na preteklo 

leto. Odpisane terjatve do kupcev družba še vodi izvenbilančno in kljub majhni verjetnosti, da pride do 
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poplačila še poskuša z izterjavo. Zamudne obresti se vodijo evidenčno, ker jih družbe skoraj ne 

plačujejo, podatek pa služi za pogajanje s kupci. Izvenbilančno so evidentirane tudi vpisane hipoteke 

banke na nepremičninah kot garancija za vračilo najetih kreditov. Agromehanika d. d. je izvenbilančno 

evidentirala tudi  garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 11.913, drugih 

obveznosti iz naslova danih poroštev in jamstev pa nima, tako ne do družb v skupini kot ne do drugih 

družb ali oseb.  
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4.2 Izkaz poslovnega Izida 

  v EUR Pojasnila 2020 2019 

1. Čisti prihodki od prodaje   17.252.844 19.719.931 

2. 
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje 

6.2.1. 880.930 590.797 

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve   2.813 0 

4. 
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki) 

6.2.2. 233.370 30.820 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 6.2.3. -13.017.658 -14.438.434 

a) 
Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški 
porabljenega materiala 

  -11.372.343 -12.396.353 

b) Stroški storitev   -1.645.315 -2.042.082 

6. Stroški dela 6.2.4. -4.411.732 -4.560.808 

a) Stroški plač   -3.262.687 -3.308.478 

b) Stroški socialnih zavarovanj   -558.992 -619.798 

  od tega stroški pokojninskih zavarovanj   -54.029 -77.700 

c) Drugi stroški dela   -590.053 -632.532 

7. Odpisi vrednosti 6.2.5. -688.653 -796.018 

a) Amortizacija   -376.832 -407.522 

b) 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih 
sredstvih 

  -51 0 

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih   -311.770 -388.496 

8. Drugi poslovni odhodki 6.2.6. -97.667 -122.132 

9. Finančni prihodki iz deležev 6.2.7. 0 8.190 

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah   0 8.190 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 6.2.8. 169 1.869 

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim   169 1.869 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 6.2.9. 2.054 6.502 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatve do drugih   2.054 6.502 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6.2.10. -36.753 -42.650 

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank   -31.327 -29.019 

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti   -5.426 -13.631 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 6.2.11. -4.210 0 

b) 
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in 
meničnih obveznosti 

  -496 0 

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti   -3.714 0 

15. Drugi prihodki  6.2.12. 79.478 0 

16. Drugi odhodki 6.2.12. -1.515 0 

17. Davek iz dobička 6.2.13. -24.640 -68.004 

18. Odloženi davki 6.2.13. 68.641 0 

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA   237.471 340.061 

 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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4.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 

v EUR   2020 2019 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja   237.471 340.061 

Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 10.811 9.828 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa   -3.379 -20.946 

Celotni vseobsegajoči donos   244.902 328.943 

 

Bilančni dobiček 

v EUR   2020 2019 

Čisti poslovni izid poslovnega leta   237.471 340.061 

Preneseni čisti dobiček* 4.987.529 4.805.389 

Bilančni dobiček   5.225.000 5.145.450 

 

Gibanje prenesenega dobička 

v EUR     

Stanje prenesenega dobiček na dan 31.12.2019 = 4.805.389 

+ preneseni čisti dobiček leta 2019 = 340.061 

- izplačane dividende 2020 = -150.237 

- aktuarske izgube 2020 = -7.242 

- popravek obračuna davka od dohodka 2019 = -442 

Stanje prenesenega dobička na dan 31.12.2020 = 4.987.529 

 

Bilančni dobiček za leto 2020 znaša 5.225.000 EUR. O njegovi razporeditvi odloča skupščina. 
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4.4 Izkaz denarnih tokov 

v EUR 2020 2019 

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU   

a) Postavke izkaza poslovnega izida 821.866 902.307 

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

17.548.793 20.358.049 

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

-16.601.617 
-
19.387.738 

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih -125.311 -68.004 

b) 
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, 
rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih 
postavk bilance stanja 

284.885 -1.993.075 

  Začetne manj končne poslovne terjatve 462.450 -513.679 

  Začetne manj končne aktivne kratkoročne časovne razmejitve -14.458 -2.376 

  Začetne manj končne zaloge -257.030 233.386 

  Končni manj začetni poslovni dolgovi 79.558 -1.749.186 

  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 14.365 38.781 

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju (a+b) 1.106.751 -1.090.768 

B. DENARNI TOKOVI PRI INVESTIRANJU     

a) Prejemki pri investiranju 10.969 13.190 

  
Prejemki do dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se 
nanašajo na naložbenje 

169 8.190 

  Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev 10.800 5.000 

b) Izdatki pri investiranju -87.151 -172.978 

  Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 0 -25.531 

  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev -87.151 -147.443 

  Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin 0 -2 

  Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 0 -2 

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri investiranju (a+b) -76.182 -159.788 

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU     

a) Prejemki pri financiranju 0 5.651.949 

  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 0 5.651.949 

b) b) Izdatki pri financiranju -1.054.620 -4.349.370 

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje -37.334 -32.203 

  Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -359.364 -330.048 

  Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -500.000 -3.811.403 

  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -157.921 -175.716 

c) c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju (a+b) -1.054.620 1.302.579 

Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV (x+y) 77.396 101.447 

x) Denarni izid v obdobju (Ac+Bc+Cc) -24.051 52.023 

y) Začetno stanje denarnih sredstev 101.447 153.470 
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4.5 Izkaz gibanja kapitala 

Izkaz gibanja kapitala za leto 2020 

  

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička Rezerve, 
nastale 
zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Skupaj Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

A1. Končno stanje 31.12.2019 351.432 818.644 46.193 1.973.903 -18.715 4.805.389 340.061 8.316.907 

a) Preračuni za nazaj 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) Prilagoditve za nazaj 0 0 0 0 0 0 0 0 

A2. Začetno stanje 01.01.2020 351.432 818.644 46.193 1.973.903 -18.715 4.805.389 340.061 8.316.907 

B1. Spremembe lastniškega kapitala 0 0 0 0 0 -150.237 0 -150.237 

g) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 -150.237 0 -150.237 

B2. 
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 

0 0 0 0 -21.432 -7.242 237.471 208.798 

a)  Vnos čistega poslovnega izida 0 0 0 0 0 0 237.471 237.471 

č) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 

0 0 0 0 -10.811 0 0 -10.811 

d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa  0 0 0 0 -10.621 -7.242 0 -17.863 

B3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 7.242 339.619 -340.061 6.800 

a) 
Razporeditev preostalega dela čistega 
dobička primerjalnega poročevalskega 
obdobja na druge sestavine kapitala 

0 0 0 0   340.061 -340.061 0 

f) Druge spremembe v kapitalu 0 0 0 0 7.242 -442 0 6.800 

C. Končno stanje 31.12.2020 351.432 818.644 46.193 1.973.903 -32.905 4.987.529 237.471 8.382.267 

 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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Izkaz gibanja kapitala za leto 2019 

  

Osnovni 
kapital 

Kapitalske 
rezerve 

Rezerve iz dobička Rezerve, 
nastale 
zaradi 

vrednotenja 
po pošteni 
vrednosti 

Preneseni 
čisti 

dobiček 

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta 

Skupaj Zakonske 
rezerve 

Druge 
rezerve iz 
dobička 

A1. Končno stanje 31.12.2018 351.432 818.644 46.193 1.973.903 -7.597 4.568.202 415.178 8.165.955 

a) Preračuni za nazaj 0 0 0 0 0 0 0 0 

b) Prilagoditve za nazaj 0 0 0 0 0 0 0 0 

A2. Začetno stanje 01.01.2019 351.432 818.644 46.193 1.973.903 -7.597 4.568.202 415.178 8.165.955 

B1. Spremembe lastniškega kapitala 0 0 0 0 0 -175.716 0 -175.716 

g) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 175.716 0 175.716 

B2. 
Celotni vseobsegajoči donos 
poročevalskega obdobja 

0 0 0 0 -12.886 -1.768 340.061 325.407 

a)  Vnos čistega poslovnega izida 0 0 0 0 0 0 340.061 340.061 

č) 
Sprememba presežka iz prevrednotenja 
finančnih naložb 

0 0 0 0 9.828 -1.768 0 8.060 

d) Druge sestavine vseobsegajočega donosa  0 0 0 0 -22.714 0 0 -22.714 

B3. Spremembe v kapitalu 0 0 0 0 1.768 414.671 -415.178 1.261 

a) 
Razporeditev preostalega dela čistega 
dobička primerjalnega poročevalskega 
obdobja na druge sestavine kapitala 

0 0 0 0   415.178 -415.178 0 

f) Druge spremembe v kapitalu 0 0 0 0 1.768 -507 0 1.261 

C. Končno stanje 31.12.2019 351.432 818.644 46.193 1.973.903 -18.715 4.805.389 340.061 8.316.907 

 

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati skupaj z njimi. 
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 POVZETEK POMEMBNIH RAČUNOVODSKIH USMERITV 

Računovodski izkazi družbe Agromehanika, d.d. so prikazani v skladu s slovenskimi računovodskimi 

standardi (SRS 2016) in določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).  

Pri izdelavi računovodskih izkazov so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: doslednost, 

upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna neomejenost delovanja, ter kakovostne 

značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in 

primerljivost. 

Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna načela: previdnost, tako da so upoštevana 

predvidljiva tveganja v poslovnem letu, v preteklih letih in tudi po bilančnem presečnem dnevu do 

dneva izdelave računovodskih izkazov, upoštevano je načelo pomembnosti in prednosti vsebine pred 

obliko. 

Metode vrednotenja bilančnih postavk se načeloma ne spreminjajo glede na pretekla leta.  Terjatve in 

obveznosti, ki so izražene v tuji valuti se na dan nastanka poslovnega dogodka preračunajo po 

referenčnem tečaju ECB za posamezno valuto. Tečajne razlike predstavljajo redne finančne prihodke 

ali odhodke.  

Temeljni letni računovodski izkazi družbe so: 

- bilanca stanja (SRS 24), ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu 

poslovnega leta, 

- izkaz poslovnega izida (SRS 25 - izbrana različica I), ki prikazuje prihodke, odhodke in poslovni 

izid v poslovnem letu, 

- izkaz drugega vseobsegajočega donosa (SRS 25 - različica II), 

- izkaz denarnih tokov (SRS 26, posredna metoda, izbrana različica II), ki prikazuje spremembe v 

stanju denarnih sredstev in 

- izkaz gibanja kapitala (SRS 27), ki prikazuje spremembe sestavin kapitala v poslovnem letu. 

Povzetek računovodskih usmeritev, ki jih uporablja družba v zvezi z vrednotenjem posameznih 

bilančnih postavk: 

5.1 Bilanca stanja 

Bilanca stanja vključuje le sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na dejavnost družbe. Začetna stanja 

poslovnega leta so  enaka končnemu stanju predhodnega poslovnega leta.  

Neopredmetena sredstva se ob začetnem pripoznavanju prikazujejo po nabavni vrednosti in se 

amortizirajo v skladu z metodo enakomernega časovnega amortiziranja glede na dobo koristnosti. 

Neopredmetena sredstva so v bilanci stanja izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski 

popravek in morebitno izgubo zaradi oslabitve.  

Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznavanju ovrednotijo po modelu nabavne 

vrednosti, ki jo sestavlja nakupna cena in stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi za 

uporabo -tudi stroški preizkušanja delovanja stroja. Opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo po 

metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija se obračuna posamično in se med 

obračunskim letom ne spreminja. Kot opredmeteno osnovno sredstvo se šteje tudi drobni inventar, 

katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega posamična vrednost ne presega 500 

EUR. Preostala – neamortizirana vrednost osnovnih sredstev ni določena. 



 

Letno poročilo 2020 

Naložbene nepremičnine so nepremičnine, ki jih ima družba med svojimi sredstvi, da bi prinašale 

najemnino in/ali povečevale vrednost dolgoročne naložbe. Začetno aktivacijsko vrednost naložbene 

nepremičnine sestavljajo nakupna cena, nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče 

pripisati neposredno njihovi usposobitvi za  uporabo. Vrednotijo se po modelu nabavne vrednosti in 

se amortizirajo posamično po časovno linearni metodi. 

Finančne naložbe v dana posojila se izkazujejo po odplačni vrednosti. Če finančna naložba izgublja 

vrednost - na primer zaradi slabše plačilne sposobnosti posojilojemalca, vodstvo presodi, kolikšen 

popravek njene začasno izkazane vrednosti je treba oblikovati v breme finančnih odhodkov. Finančne 

naložbe v kapital odvisnih podjetij se vrednotijo po nabavni vrednosti. Če kakšna finančna naložba 

izgublja vrednost – na primer zaradi neuspešnega poslovanja družbe, se opravi slabitev naložbe v 

breme finančnih odhodkov; višino popravka začetno izkazane vrednosti naložbe potrdi direktor. 

Naložba v delnice Zavarovalnice Triglav se vrednoti po pošteni vrednosti preko kapitala. Merilo za 

krepitev ali slabitev je borzna vrednost delnic Zavarovalnice Triglav na zadnji delovni dan v letu na 

Ljubljanski borzi.  

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nabavnih cenah, ki vključujejo nakupno ceno, 

morebitne uvozne in druge nevračljive dajatve ter neposredne stroške nabave. Nakupna cena je 

zmanjšana za dobljene popuste. Poraba materiala in trgovskega blaga se obračuna po metodi tehtanih  

povprečnih cen. Zaloge nedokončane proizvodnje in proizvodov so vrednotene po proizvajalnih 

stroških. Proizvajalne stroške sestavljajo neposredni stroški materiala, storitev, dela in amortizacije. 

Poraba zalog polizdelkov in izdelkov se vrednoti po metodi povprečnih cen z uporabo stalnih cen in 

odmikov. V bilanci stanja prikazana vrednost zalog ne presega čiste iztržljive vrednosti. Družba oslabi 

zaloge v skladu s politiko slabitev, ki je opredeljena v Pravilniku o računovodstvu o in sicer: če artikel v 

poslovnem letu nima gibanja, se slabi za 99%, pri čemer se poslovodstvo o slabitvi trgovskega blaga 

odloča glede na dejansko stanje na trgu. 

Terjatve se ob nastanku evidentirajo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo 

plačane. Terjatve se prevrednotujejo zaradi njihove oslabitve ali zaradi odprave oslabitve in sicer na 

njihovo vnovčljivo vrednost. Pri terjatvah do kupcev se 100% popravek oblikuje za vse terjatve, ki niso 

plačane več kot eno leto po valuti. Slabijo se tudi terjatve do podjetij v prisilni poravnavi, stečaju, 

terjatve, ki so dane v tožbo in terjatve do podjetij v blokadi.  Ostale terjatve se slabijo po individualni 

presoji poslovodstva. 

Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po 

predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena. 

Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma kratkoročno 

odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej. 

Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma 

kratkoročno vnaprej vračunane odhodke in kratkoročno odložene prihodke, ki se izkazujejo posebej.  

Kapital sestavljajo vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček iz 

prejšnjih let ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, presežek iz prevrednotenja in predhodno še ne 

razdeljeni čisti dobiček ali še ne poravnana čista izguba poslovnega leta. 

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih na podlagi obvezujočih 

preteklih dogodkov pojavile v obdobju, daljšem od enega leta in katerih velikost je zanesljivo ocenjena. 

Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k plačilu 

jubilejnih nagrad zaposlenim ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, zato ima za ta namen oblikovane 
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dolgoročne rezervacije. Vrednost dolgoročnih rezervacij je na koncu obračunskega obdobja enaka 

sedanji vrednosti izdatkov, potrebnih za poravnavo dolgoročnih obveznosti z upoštevanjem tveganja 

in negotovosti. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se oblikujejo za odložene prihodke, ki bodo v 

obdobju, ki je daljše od enega leta pokrili predvidene odhodke.  

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev. 

Dolgovi so finančni, ko posojilodajalci vnašajo v podjetje denarna sredstva in poslovni, ko dobavitelji 

vnašajo v podjetje prvine, potrebne pri proizvodnji, opravljanju trgovske dejavnosti ter opravljanju 

storitev. Finančni dolgovi so: do posojilodajalcev, ko podjetje na osnovi posojilnih pogodb pridobi 

denarna sredstva in dolgovi do najemodajalcev za finančne najeme. Poslovni dolgovi so: do 

dobaviteljev za kupljen material, blago in storitve, obveznosti do zaposlenih, države ter obveznosti do 

lastnikov v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida. Dolgoročne dolgove je treba vrniti v obdobju, daljšem 

od enega leta, kratkoročne dolgove pa v obdobju do enega leta. Za vsako vrsto dolgov so razkriti 

zavarovani in nezavarovani dolgovi, obrestna mera, zapadlost v plačilo  in drugi pogoji, pod katerimi so 

bili pridobljeni. Dolgovi so izkazani po odplačni vrednosti. Prevrednotenje dolgov je sprememba 

njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve ali okrepitve. 

5.2 Izkaz uspeha 

Prihodki se razčlenjujejo na poslovne, finančne in druge. Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in 

drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki in tudi prevrednotovalni poslovni prihodki. 

Finančni prihodki so prihodki od naložbenja – pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi 

finančnimi naložbami in v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobičku 

drugih in prevrednotovalni finančni prihodki. Poslovni in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. 

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu povečujejo izid 

rednega poslovanja.  

Odhodki se razvrščajo na poslovne, finančne in druge. Poslovni odhodki so enaki vračunanim stroškom 

v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in 

nedokončane proizvodnje ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in 

nedokončane proizvodnje. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi 

osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi oslabitve. 

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Poslovni in finančni odhodki so 

redni odhodki. Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu 

zmanjšujejo izid poslovanja.  

Prihodki in odhodki so upoštevani ne glede na to, kdaj so plačani. Amortizacija in ostali odpisi so 

upoštevani ne glede na poslovni izid. Opredmetena osnovna sredstva se začnejo amortizirati prvi dan 

naslednjega meseca potem, ko so razpoložljiva za uporabo – torej na svojem mestu in v stanju, da bodo 

lahko delovala.  

Popravek napak: V letu 2020 se ni izvršil noben popravek v smislu odpravljanja bistvenih napak v 

preteklih poslovnih letih. 

Računalniška podpora poslovanju je zagotovljena z najemom računalniškega programa SAP. 
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 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

6.1 Bilanca stanja 

 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

Gibanje v letu 2020 

v EUR 
Dolgoročne 

premoženjske pravice 
Skupaj 

NABAVNA VREDNOST     

Stanje 31.12.2019 186.485 186.485 

Pridobitve 666 666 

Odtujitve in odpisi 0 0 

Prevrednotenje 0 0 

Stanje 31.12.2020 187.152 187.152 

POPRAVEK VREDNOSTI     

Stanje 31.12.2019 126.477 126.477 

Pridobitve 0 0 

Odtujitve in odpisi 0 0 

Amortizacija 13.491 13.491 

Prevrednotenje 0 0 

Stanje 31.12.2020 139.969 139.969 

NEODPISANA VREDNOST   

Stanje 31.12.2019 60.008 60.008 

Stanje 31.12.2020 47.183 47.183 

 

Gibanje v letu 2019 

v EUR 
Dolgoročne 

premoženjske pravice 
Skupaj 

NABAVNA VREDNOST     

Stanje 31.12.2018 165.559 165.559 

Pridobitve 20.927 20.927 

Odtujitve in odpisi 0 0 

Prevrednotenje 0 0 

Stanje 31.12.2019 186.483 186.483 

POPRAVEK VREDNOSTI     

Stanje 31.12.2018 107.331 107.331 

Pridobitve 0 0 

Odtujitve in odpisi 0 0 

Amortizacija 19.144 19.144 

Prevrednotenje 0 0 

Stanje 31.12.2019 126.475 126.475 

NEODPISANA VREDNOST   

Stanje 31.12.2018 58.225 58.225 

Stanje 31.12.2019 60.008 60.008 
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 Opredmetena osnovna sredstva 

Gibanje v 2020 

v EUR Zemljišča Zgradbe Oprema 
OOS v 

pridobivanju 
Skupaj 

NABAVNA VREDNOST           

Stanje 31.12.2019 503.744 3.387.988 7.581.756 2.760 11.476.248 

Pridobitve 12.600 3.291 74.892 112.299 203.082 

Odtujitve in odpisi -1.943 0 -85.240 -84.731 -171.914 

Prevrednotenje 0 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2020 514.402 3.391.279 7.571.407 30.328 11.507.416 

POPRAVEK VREDNOSTI           

Stanje 31.12.2019 0 2.737.115 6.712.776 0 9.449.891 

Pridobitve 0 0 0 0 0 

Odtujitve in odpisi 0 0 -85.190 0 -85.190 

Amortizacija 0 55.577 307.764 0 363.341 

Prevrednotenje 0 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2020 0 2.792.692 6.935.350 0 9.728.042 

NEODPISANA VREDNOST           

Stanje 31.12.2019 503.744 503.744 868.980 2.760 2.026.357 

Stanje 31.12.2020 514.402 598.587 636.057 30.328 1.779.373 

 

Gibanje v 2019 

v EUR Zemljišča Zgradbe Oprema 
OOS v 

pridobivanju 
Skupaj 

NABAVNA VREDNOST           

Stanje 31.12.2018 503.744 3.392.317 7.534.018 3.284 11.433.363 

Pridobitve 0 0 116.977 137.736 254.713 

Odtujitve in odpisi 0 -4.330 -69.239 -138.260 -211.829 

Prevrednotenje 0 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2019 503.745 3.387.988 7.581.756 2.760 11.476.248 

POPRAVEK VREDNOSTI           

Stanje 31.12.2018 0 2.684.436 6.429.409 0 9.113.845 

Pridobitve 0 0 0 0 0 

Odtujitve in odpisi 0 -3.093 -49.239 0 -52.332 

Amortizacija 0 55.772 332.606 0 388.378 

Prevrednotenje 0 0 0 0 0 

Stanje 31.12.2019 0 2.737.115 6.712.776 0 9.449.891 

NEODPISANA VREDNOST           

Stanje 31.12.2018 503.744 707.881 1.104.609 3.284 2.319.519 

Stanje 31.12.2019 503.745 650.873 868.980 2.760 2.026.357 

 

Investicije v opredmetena osnovna sredstva so bila na za 18.887 EUR nižje kot v letu 2019. 
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Od svojih osnovnih sredstev daje družba v najem le kuhinjo. Prejeta najemnina je za leto 2020 znašala 

3.023 EUR. 

Na dan 31.12.2020 je kot garancija za vračilo najetih kreditov vpisana hipoteka Intesa Sanpaolo Bank 

in sicer na nepremičninah v Kranju, Mariboru in Brežicah v vrednosti 1.874.118 EUR. Na PSC Murska 

sobota hipoteka ni vpisana. 

Družba ne izkazuje osnovnih sredstev pridobljenih s finančnim najemom.  

 Dolgoročne finančne naložbe 

v EUR   2020 2019 

Deleži v družbah v skupini - Agromehanika Bjelovar   221.822 221.822 

Deleži v družbah v skupini - Agromehanika Szeged 144.000 144.000 

druge delnice in deleži - Zavarovalnica Triglav   98.280 109.091 

Celotni vseobsegajoči donos   464.102 474.913 

 

Agromehanika, d.d. Kranj je 100% lastnica Agromehanike Trgovine d.o.o. Bjelovar. Sodeluje pri 

odločanju o bistvenih vprašanjih v odvisni družbi. Namen ustanovitve je bil plasma proizvodov 

Agromehanike, d.d. na hrvaški trg. Družba posluje pozitivno. V letu 2020 je ustvarila za 38.323 EUR 

čistega dobička, kar je za 5.683 EUR manj kot v letu 2019.  Kapital odvisne družbe na dan 31.12.2020 

znaša 485.917 EUR.  

Agromehanika, d. d. Kranj je 100% lastnica Agromehanike kft Szeged in sodeluje pri odločanju o 

bistvenih vprašanjih v odvisni družbi. Ustanovila jo je v letu 2011 z namenom, da poveča plasma 

proizvodov Agromehanike, d.d. na madžarski trg. V obdobju 2011-2015 je vplačala za 323.911 EUR 

osnovnega kapitala. Zaradi slabega poslovanja odvisne družbe v preteklosti je družba v letu 2015 

naložbo slabila za 179.911 EUR in na zadnji dan v letu prikazali vrednost naložbe v Agromehaniko kft 

Szeged v vrednosti 144.000 EUR. Poslovanje družbe je bilo v letu 2020 negativno, kar je odraz krize 

COVID19. Odvisna družba je ustvarila izgubo v višini 26.568 EUR, medtem ko je v letu 2019 ustavrila 

dobiček v višini 25.376 EUR. Kapital odvisne družbe na dan 31.12.2020 znaša 153.313 EUR, na dan 

31.12.2018 je znašal 197.746 EUR. 

Zaradi negativnega poslovanja v petih poslovnih letih so bili sprejeti sanacijski ukrepi: v letu 2015 se je 

v odvisni družbi zamenjalo vodstvo, ki pa mu ni uspelo prekiniti negativnega izida poslovanja, zato je 

bilo 01.01.2017 postavljeno novo vodstvo, ki mu je uspelo doseči in obdržati pozitivni izid poslovanja 

do leta 2019. Splet okoliščin in nergavosti zaradi svetovne COVID19 krize pa je družba v letu 2020 spet 

poslovala negativno.  

Ker je Madžarsa perspektivno tržišče za kmetijsko mehanizacijo se bo stremelo k izboljšanju poslovanja 

družbe, ki je v letu 2020 zaradi krize COVID19 in neugodnih menjalnih nihanjih poslovala slabše, kot je 

bilo načrtovano. 

V letu 2007 je Agromehanika, d. d. kupila 3.276 delnic Zavarovalnice Triglav po nabavni vrednosti 

89.824 EUR, ki so družbi v letu 2020 niso prinesle dividend, zaradi negotovih razmer na trgu, ki jih je 

povzročila COVID19 kriza, v letu 2019 nam je Zavarovalnica Triglav nakazala 8.190 EUR dividend (v 

obdobju 2007 do 2019 skupaj EUR 67.188). Ob koncu leta 2020 je družba vrednost naložbe zaradi 

padca borznega tečaja na Ljubljanski borzi zmanjšala za 10.811, v letu 2019 pa povečala  za 9.828 EUR. 

Naložbo v delnice Zavarovalnice Triglav je družba v letu 2016 prerazvrstila iz kategorije vodenja po 

nabavni vrednosti s slabitvami preko IPI v kategorijo vodenja po pošteni vrednosti preko kapitala po 
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SRS 2016. Delnice nimajo določene zapadlosti v plačilo, zato dobički ali izgube ostajajo v kapitalu, 

dokler se finančno sredstvo ne bo prodalo ali drugače odtujilo in se bodo razlike  takrat  pripoznale v 

poslovnem izidu.  

 Dolgoročne poslovne terjatve 

Pod dolgoročne poslovne terjatve družba uvršča dolgoročne kredite , dane kupcem za nakup kmetijske 

mehanizacije z dobo vračila, daljšega od enega leta. Družba kupce kreditira le še izjemoma, sicer jih 

usmerja v najem leasinga. 

V letu 2020 je bilo samo 229 EUR dolgoročnih poslovnih terjatev, v primerjavi s preteklim letom, kjer 

jih je bilo za 1.146 EUR. 

 Odložene terjatve za davek 

v EUR   2020 2019 

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejnih nagrad   43.096 0 

Popravek vrednosti terjatev   25.545 0 

Skupaj odložene terjatve za davek   68.641 0 

 

  

Rezervacij za 
odpravnine ob 
upokojitvi in 

jubilejnih nagrad 

Popravek 
vrednosti terjatev 

Skupaj 

Stanje na 1.1.2020 0 0 0 

V breme izkaza poslovnega izida 5.974 1.113 7.087 

V dobro izkaza poslovnega izida 49.070 26.658 75.727 

Izkazane v drugem vseobsegajočim donosu 0 0 0 

Stanje na 31.12.2020 43.096 25.545 68.641 

 Zaloge 

  2020 2019 

v tisoč EUR Kosmata vrednost 
Popravek 
vrednosti 

Čista 
vrednost 

Čista vrednost 

Material 2.856.710 53.783 2.802.928 2.751.251 

Nedokončana proizvodnja 237.428 0 237.428 206.474 

Polizdelki 5.419.104 177.644 5.241.460 2.408.242 

Izdelki 115.529 0 115.529 2.527.877 

Trgovsko blago 3.102.705 77.951 3.024.755 3.565.776 

Predujmi za zaloge 19.369 0 19.369 34.195 

Zaloge skupaj 11.750.845 309.378 11.441.468 11.493.815 

 

Skupna višina zalog je ob koncu leta 2020 na približno enaki ravni kot leto poprej. Z uvedbo novega 

operacijskega programa, ki je bil lansiran 1.1.2020, in boljšim načrtovanjem zaloge družba pričakuje, 

da se bodo zaloge z leti zmanjšale. 
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Zaradi sezonske narave poslovanja družbe, je bila inventura zalog materiala, nedokončane proizvodnje, 

izdelkov in trgovskega Blaga opravljena oktobra in novembra 2020. Popisne razlike so ustrezno 

evidentirane v računovodskih izkazih. Inventurni presežek je znašal 6.149 EUR, primanjkljaj pa 7.678 

EUR. 

Popravek vrednosti zalog se zmanjšal za 46.093 EUR glede na prejšnje leto. Čista iztržljiva vrednost 

zalog znaša 11.441.468 EUR. Zalog nimamo zastavljenih kot jamstvo za obveznosti. 

 Kratkoročne poslovne terjatve 

v EUR   2020 2019 

Kupci v državi   290.092 212.572 

Kupci v tujini   1.215.954 1.679.082 

Dani kratkoročni krediti kupcem   11.542 27.163 

Kratkoročne poslovne terjatev do kupcev   1.517.588 1.918.817 

Popravek vrednosti terjatev   134.494 138.110 

Kratkoročne poslovne terjatev do kupcev skupaj   134.494 138.110 

Terjatev za vstopni DDV   14.621 26.841 

Terjatev za davek od dohodka   32.514 0 

Terjatev do državnih in drugih institucij   63.024 12.430 

Ostale terjatve   4.609 5.748 

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih   114.768 45.019 

Kratkoročne terjatve skupaj   1.497.862 1.825.726 

 
Starostna struktura terjatev do domačih in tujih kupcev ter kreditojemalcev na dan 31.12.2020: 

v EUR 31.12.2018 31.12.2019 

Terjatve nad 360 dni 137.263 129.701 

Terjatve od 181 do 360 dni 326.418 9.672 

Terjatve od 91 do 180 dni 88.454 12.490 

Terjatve od 61 do 90 dni 22.138 84.354 

Terjatve od 31 do 60 dni 92.843 84.476 

Terjatve od 01 do 30 dni 42.260 199.855 

Terjatve, ki niso zapadle 763.634 1.427.802 

Skupaj terjatve 1.473.010 1.948.350 

 

Na dan 31.12.2020 imamo 1.473.010 EUR terjatev do kupcev. Od teh je 763.634 nazapadlih. Ostale 
terjatve so nezapadle.  
 
Za vse poslovne terjatve, katerih plačilni rok je presežen za eno leto družba oblikuje popravek vrednosti 
v 100% znesku. 
 

  31.12.2019 Oblikovanje Plačano Odpisano 31.12.2020 

Domači kupci  5.018 1.677 0 0 6.695 

Tuji kupci  124.270 716 5.497 0 119.489 

Kreditojemalci  8.623 0 361 0 8.262 

Skupaj  137.911 2.393 5.858 0 134.446 
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Terjatve do kupcev niso predmet zastave za zavarovanje plačila kratkoročnih in dolgoročnih 

obveznosti. 

Družba do direktorja in članov nadzornega sveta ne izkazuje terjatev. 

Družba ima terjatev do tujih kupcev zavarovane in sicer za eno leto z možnostjo podaljšanja. 

 Denarna sredstva 

v EUR   2020 2019 

Denarna sredstva v blagajnah   73.646 93.523 

Denarna sredstva na TRR   3.750 7.924 

Denarna sredstva skupaj   77.396 101.447 

 

Pod denarna sredstva se šteje gotovina v blagajnah prodajnih centrov in glavne blagajne ter denar na 

transakcijskem računu ter poti. 

 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 

v EUR   2020 2019 

Kratkoročno odloženi stroški - zavarovanje   2.605 2.376 

DDV od prejetih predujmov   14.229 0 

Denarna sredstva skupaj   16.834 2.376 

 Kapital 

v EUR   2020 2019 

Osnovni kapital  351.432 351.432 

Kapitalske rezerve   818.644 818.644 

Zakonske rezerve   46.193 46.193 

Druge rezerve iz dobička   1.973.903 1.973.903 

Presežek iz prevrednotenja   -32.905 -18.715 

Preneseni čisti poslovni izid   4.987.529 4.805.389 

Čisti poslovni izid poslovnega leta    237.471 340.061 

Skupaj kapital   8.382.267 8.316.907 

 

Čisti dobiček 2020 / število delnic     =                               237.471,44  :   87.858    =      2,70 

Čisti dobiček 2019 / število delnic     =                               340.060,91  :   87.858    =      3,87 

Pojasnilo: Popravljeni čisti dobiček na delnico je enak osnovnemu čistemu dobičku na delnico. 

Agromehanika nima prednostnih delničarjev. 

 

Knjigovodska vrednost delnice: 

Celotni kapital 2020 / število delnic   =                     8.382.267,21   :  87.858    =    95,41 

Celotni kapital 2019 / število delnic   =                     8.316.907,06  :   87.858    =    94,66 
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Dividenda na delnico: 

Dividenda na delnico v letu 2020:                                 150.237,18 :   87.858   =      1,71 

Dividenda na delnico v letu 2019:                                 175,716,00 :   87.858   =      2,59 

 

Celotni vseobsegajoči donos na delnico: 

Celotni vseobsegajoči donos na delnico v letu 2020:         244.901,96 :  87.858   =     2,79 

Celotni vseobsegajoči donos na delnico v letu 2019:         328.942,73 :  87.858   =     4,64 

 

Struktura lastništva na 31.12.2020: 

2020 2019 

Lastnik Število delnic % lastništva Lastnik Število delnic % lastništva 

Šinkovec Jan 13.946 15,87 Šinkovec Jan 13.946 15,87 

Lazar Viktorija 13.474 15,34 Lazar Viktorija 13.474 15,34 

Selak Franc 13.233 15,06 Selak Franc 13.233 15,06 

Pušavec Janez 13.231 15,06 Pušavec Janez 13.231 15,06 

Lazar Leon 7.532 8,57 Lazar Leon 7.532 8,57 

Šinkovec Breda 6.455 7,35 Šinkovec Breda 6.455 7,35 

Bernik Frida 6.455 7,35 Bernik Frida 6.455 7,35 

Gril Bojan 3.696 4,21 Gril Bojan 3.696 4,21 

Kuhar Matjaž 1.394 1,59 Kuhar Matjaž 1.394 1,59 

Šinkovec Bojan 1.153 1,31 Šinkovec Bojan 1.153 1,31 

34 lastnikov 7.289 8,29 36 lastnikov 7.289 8,29 

SKUPAJ 44 lastnikov 87.858 100,00 SKUPAJ 46 lastnikov 87.858 100,00 

 

Osnovni kapital družbe v višini 351.432 EUR je razdeljen na 87.858 navadnih delnic po nominalni 

vrednosti 4,00 EUR, ki so v celoti vplačane. V letih 2020 in 2019 ni prišlo do spremembe višine 

osnovnega kapitala. 

Zakonske rezrve presegajo 10% osnovnega kapitala, le-te se lahko uporabijo za pokrivanje izgube. 

V letu 2020 je bilo ustvarjenega 237.471 Eur dobička, v letu 2019 pa 340.061 EUR. 

Od leta 1997, ko se je družba preoblikovala v delniško družbo so se izplačvelae dividend v višini 

150.000 EUR v letih 2013, 2015 in 2016, v letu 2017 150.237 Eur, v letu 2018 227.552 EUR, v letu 

2019 175.716 in v letu 2020 v višini 150.237 EUR. V preostalih poslovnih letih se dividend niso 

izplačevale. 

Gibanje rezerv nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti: 

v EUR       

Stanje 31.12.2019     -18.715 

Prevrednotenje delnic -zavarovalnice Triglav na borzno vrednost     -10.811 

Aktuarske izgube - rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade     -3.379 

Stanje 31.12.2020     -32.905 
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 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 

  
Stanje 

31.12.2019 Oblikovanje Odprava Poraba 
Stanje 

31.12.2020 
Rezervacije za odpravnine ob 
upokojitvi 412.471 38.254 0 54.849 395.876 

Rezervacije za jubilejne 
nagrade 55.559 20.858 2.274 5.756 68.388 

Rezervacije skupaj 468.030 59.112 2.274 60.605 464.264 

 

Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, 

diskontirane na dan bilance stanja. Izračun je bil izdelan za vsakega zaposlenega tako, da se upošteva 

strošek odpravnine ob upokojitvi ter strošek pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. V bilanci 

prikazano stanje rezervacij je skladno s poročilom in izračunom pooblaščenega aktuarja. 

Uporabljene predpostavke pri izračunu so: 

- nominalna dolgoročna obrestna mera se ocenjuje v višini 0,35% 
- pričakovana dolgoročna rast višine jubilejnih nagrad in neobdavčljivih zneskov v izračunu (za 

odpravnine in jubilejne nagrade) ocenjeno v višini 1,00 % letno 
- v izračunu se upošteva pričakovana smrtnost delavcev v skladu s slovenskimi tablicami 

smrtnosti 2007 ločeno po spolih, s čimer se upošteva nadomeščanje starejših delavcev, ki se 
upokojujejo, z mlajšimi 

- rezervacije se računajo samo za zaposlene za nedoločen čas 
- predpostavlja se, da bodo zaposleni izkoristili pravico do starostne upokojitve ob dnevu nastopa 
- morebitnih večjih odpuščanj zaradi reorganizacije se ne upošteva 
- ocenjena prihodnje dolgoročna rast plač pri delodajalcu je 1,75% letno 

 

Drugih rezervacij družba ne oblikuje, ker  zaradi preteklih dogodkov ne obstaja več kot 50% verjetnost, 

da bodo nastale pravne ali posredne obveze v prihodnje, na primer iz naslova danih jamstev, kočljivih 

pogodb, ni potrebe po reorganizaciji.... 

 Dolgoročne obveznosti 

v EUR   2020 2019 

Dolgoročne finančne obveznosti  344.033 674.081 

Dolgoročne finančne obveznosti iz finančnega najema   95.509 125.600 

Dolgoročne finančne obveznosti skupaj   439.542 799.681 

 

Družba je bila na dan 31.12.2020 zadolžena pri bankah za 3.174.188 EUR in sicer 2.830.085 Eur 

kratkoročno in 344.033 EUR dolgoročno. Najeti so bili krediti pri Novi ljubljanski banki za 1.300.000 

EUR po fiksni obrestni meri in Banki Intesa Sanpaolo Bank v višini 1.874.118 po obrestni meri 6M 

Euribor + pribitek.Grancija za vračilo je vpis zastavne pravice na nepremičnine družbe. 

 

Končna zapadlost namenskega kredita za nakup obdelovangea centra je v letu 2027, dolgoročnega 

kredita za redno poslovanje v letu 2022, ostali krediti so kratkoročni. Kratkoročni del finančnih 

obveznosti do bank v višini 2.830.085 EUR je izkazanih med kratkoročnimi obeznostmi v točki 6.1.13.1 

knjigovodska vrednost kreditov zapadlostjo nad 5 let znaša 78.006 EUR. 
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Za nabavo službenih vozil v letu 2018 na finančni najem, ki se odplačuje z rednimi mesečnimi obroki je 

bila družba  dne 31.12.2020 dolžna leasingodajalcu 125.599 EUR, in sicer 95.509 EUR dolgoročno in 

30.090 Eur kratkoročno (točka 6.1.13.1). 

 Kratkoročne obveznosti 

6.1.13.1 Kratkoročne finančne obveznosti 

v EUR   2020 2019 

Kratkoročne finančne obveznosti  2.830.085 3.270.048 

Kratkoročne finančne obveznosti iz finančnega najema   30.090 29.317 

Kratkoročne finančne obveznosti skupaj   2.860.175 3.299.365 

 

Pojasnila navedena pod točko 6.1.12. 

6.1.13.2  

v tisoč EUR   2020 2019 

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI DO DRUŽB V SKUPINI  2.393 1.877 

   Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini   2.393 1.877 

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVETNOSTI DO DOBAVITELJEV   2.783.909 2.686.647 

   Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev   2.089.355 2.266.404 

   Za nezaračunano blago in storitve   120.000 7.180 

   Kratkoročne posl. obveznosti na podlagi prejetih predujmov   574.554 413.063 

DRUGE KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI   393.928 438.584 

   Do zaposlenih   199.558 183.074 

   Do države   188.723 249.939 

   Druge poslovne obveznosti    5.647 5.571 

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI   3.180.230 3.127.108 

 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški imajo vpliv na izkaz poslovnega izida. Podlaga za njihovo 

oblikovanje so različne listine.  

Pri vnaprej vračunanih stroških neizkoriščenega dopusta družba upošteva stanje ur in dopusta na 

31.12.2020. Za stroškovno opredelitev le-tega uporabljamo povprečno urno postavko.  

Ostali vnaprej vračunani stroški so iz naslova še ne prejetih računov za leto 2020, katerih podlaga so 

sporazumi in dopisi za obstoj stroškov vezanih na leto 2020. 

v EUR   2020 2019 

Vnaprej vračunani stroški  - po računih  7.337 4.230 

Vnaprej vračunani stroški - neizkoriščen dopust   59.132 0 

DDV od danih predujmov   140 0 

Vnaprej vračunani stroški skupaj   66.609 4.230 
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6.2 Izkaz poslovnega izida 

 Čisti prihodki od prodaje 

v EUR   2020 2019 

Čisti prihodki od proizvodov in storitev doma  2.635.329 1.435.594 

Čisti prihodki od proizvodov in storitev v tujini   7.298.492 10.431.417 

Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala doma   6.369.552 6.516.281 

Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala v tujini   949.471 1.336.639 

Čisti prihodki skupaj   17.252.844 19.719.931 

 

6.2.1.1 Čisti prihodki od prodaje po področjih 
Leto Prihodki od prodaje % Prodaja doma % Prodaja tujina % 

2020 17.252.844 100,00 9.004.881 52,19 8.247.963 47,81 

2019 19.719.931 100,00 7.951.875 40,32 11.768.056 59,68 

6.2.1.2 Čisti prihodki od prodaje v tujini 

Leto Prodaja v tujino % Prodaja v EU % 
Prodaja v 

druge države 
% 

2020 8.247.963 100,00 5.119.164 62,07 3.128.800 37,93 

2019 11.768.056 100,00 7.722.201 65,62 4.045.855 34,38 

6.2.1.3 Čisti prihodki od prodaje po programih 

Leto Prodaja doma % 
Lastna 

proizvodnja 
% Trgovsko blago % 

2020 9.004.881 100,00 2.635.329 29,27 6.369.552 70,73 

2019 7.951.875 100,00 1.435.594 18,05 6.516.281 81,95 

       

Leto Prodaja v tujino % 
Lastna 

proizvodnja 
% Trgovsko blago % 

2020 8.247.963 100,00 7.298.492 88,49 949.471 11,51 

2019 11.768.056 100,00 10.431.417 88,64 1.336.639 11,36 

6.2.1.4 Prodaja povezanim družbam 

Leto Prodaja skupaj 
Prodaja 

povezanim 
družbam skupaj 

% prodaje v 
povezane 

družbe 

Agromehanika 
Bjelovar Hrvaška 

Agromehanika 
Szeged 

Madžarska 

2020 17.252.844 1.411.847 8,18 916.288 495.559 

2019 19.719.931 1.938.331 9,83 1.056.789 881.542 
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6.2.1.5 Prodaja po državah 

Država  Promet 2020 Promet 2019 

Srbija  2.290.169 3.284.251 

Hrvaška 1.580.127 1.942.483 

Poljska  1.235.594 1.469.411 

Češka  1.023.765 1.433.062 

Bolgarija  421.480 621.965 

Madžarska  827.749 1.238.806 

Avstrija  428.244 238.483 

Makedonija  259.894 154.088 

Nemčija  330.423 327.787 

Romunija  298.306 53.213 

Slovaška  110.961 113.598 

Avstralija  282.986 181.005 

Velika Britanija  149.531 115.384 

BIH  173.480 143.549 

Rusija  70.562 142.085 

Francija  27.536 3.310 

Norveška  1.173 15.028 

Belgija  34.325 43.252 

Koreja  577 1.505 

Moldavija  10.581 17.270 

Litva  2.079 9.034 

Latvija  2.579 11.872 

Iran 0 18.573 

Črna gora  47.225 11.758 

Švedska  43.172 28.889 

Švica  24.620 0 

Italija  6.839 13.022 

Kosovo  2.202 37.928 

Armenija  2.937 3.467 

Nizozemska  181 0 

Grčija  6.112 20.088 

Finska  398 1.239 

Ukrajina  1.100 34.450 

Estonija  4.220 11.630 

Španija  190 19.071 

Kenija  714 4.741 

Danska  19 0 

Ostale države  1.978 2.759 

SKUPAJ  9.704.028 11.768.056 

 Sprememba vrednosti zalog 

Zaloga proizvodov, polizdelkov in nedokončane proizvodnje se v letu 2020 povečala 880.930 EUR, 

medtem ko se je v letu 2019 za 590.797 EUR. 



 

Letno poročilo 2020 

 Drugi poslovni prihodki 

v EUR   2020 2019 

Prihodki od odprave rezervacij  2.274 2.024 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   8.767 5.000 

Prihodki iz naslova plačanih terjatev s predhodno oblikovanimi popravki 5.858 6.971 

Prejete subvencije   1.185 18.538 

Prihodki iz naslova COVID19   215.286 0 

Drugi poslovni prihodki   0 8.286 

Čisti prihodki skupaj   233.370 40.819 

 Stroški blaga, materiala in storitev 

v EUR   2020 2019 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA   6.034.753 6.166.534 

STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA   5.337.590 6.229.818 

   stroški materiala   4.860.309 5.613.910 

   stroški energije   297.112 377.395 

   stroški za vzdrževanje osnovnih sredstev   51.128 92.611 

   stroški drobnega inventarja   74.880 103.881 

   popisne razlike pri materialu   2.267 -3.982 

   stroški pisarniškega materiala  15.827 17.079 

   drugi stroški materiala   36.066 28.924 

STROŠKI STORITEV  1.645.315 2.042.082 

   stroški proizvodnih storitev   735.515 886.313 

   stroški transportnih storitve  183.839 104.449 

   stroški investicijskega vzdrževanja   66.515 125.569 

   stroški najemnin  32.627 31.764 

   povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom   29.102 78.630 

   stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalnih premij 87.466 90.920 

   stroški intelektualnih in osebnih storitev   247.854 303.919 

   stroški podzemnih pogodb in sejnin  25.746 20.856 

   stroški sejmov, reklame in reprezentance  100.356 182.831 

   stroški izvoza  74.584 142.570 

   stroški drugih storitev   61.710 74.261 

STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN STORITEV SKUPAJ   13.017.658 14.438.434 

 Stroški dela 

v EUR   2020 2019 

Stroški plač   3.262.687 3.308.478 

Stroški pokojninskih zavarovanj   54.029 297.521 

Stroški drugih socialnih zavarovanj   504.963 244.577 

Drugi stroški dela   590.053 710.232 

Stroški dela skupaj   4.411.732 4.560.808 
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Med drugimi stroški dela je zajet regres za letni dopust, odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenim, 

stroški prehrane in prevoza na iz  dela ter drugo. 

Dodatni podatki v povezavi s stroški dela: 

    2020 2019 

Zaposleni iz delovnih ur   145,84 147,08 

Letni strošek na zaposlenega   30.249,50 31.009,03 

Mesečni strošek na zaposlenega   2.521,79 2.584,09 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega   1.864,25 1.874,53 

Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji   1.856,20 1.753,84 

 

Plače se v družbi izplačujejo redno do 18. v mesecu za pretekli mesec. Regres za leto 2020 je vil plačan 

v višini 1.000 EUR, leto prej do višini Uredbe vlade RS. Redno se izplačujejo tudi prispevki in drugi stroški 

dela, kakor tudi odpravnine in jubilejne nagrade. 

Prejemki članov uprave oziroma poslovodstva ter nadzornega sveta: 

Skupine oseb Prejemki v letu 

Poslovodstvo podjetja 180.052 

Člani nadzornega sveta 193756,90 

Skupaj 373808,98 

 Odpisi vrednosti 

v EUR   2020 2019 

Amortizacija   376.832 407.523 

Prevrednotovalni poslovni Odhodki pri NOS in OOS   51 0 

Popravek vrednosti terjatev do kupcev    2.393 355.471 

Popravek vrednosti zalog   309.378 33.025 

Odpisi vrednosti skupaj   688.653 796.019 

 Drugi poslovni odhodki 

v EUR   2020 2019 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča   49.461 49.228 

Dovolilnice, potrdila   9.066 7.205 

Prispevek za zaposlovanje invalidov   28.312 28.549 

Drugi stroški in odhodki   10.828 37.150 

Drugi poslovni odhodki skupaj   97.667 122.132 

 Finančni prihodki iz deležev 

V letu 2020 ni bilo izplačila dividend s strani Zavarovalnice Triglav po sklepu skupščine, medtem, ko 

so bile v letu 2019 izplačane v višini 8.190 EUR. 
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 Finančni prihodki iz danih posojil 

Finančni prihodki iz danih posojil se zmanjšujejo, ker je družba sprejela usmeritev, da se kredite 

kupcem odobri le izjemoma, zato je ta prihodek v letu 2020 le še 169 EUR, medtem ko je bil v letu 2019 

1.869 EUR. 

 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 

v EUR   2020 2019 

Prihodki od zamudnih obresti po računih   196 164 

Prihodki iz finančnih storitev   1.838 1.778 

Ostali finančni prihodki iz poslovnih terjatev   20 4.560 

Skupaj finančni prihodki iz poslovnih terjatev   2.054 6.502 

 

Družba si po izdanih računih pridržuje pravico do zaračunavanja zamudnih obresti, v kolikor kupec ne 

plača  v dogovorjenem roku. V letu 2020 je družba uspela iztržiti 196 EUR, leto prej pa 164 EUR. 

V letu 2020 je druži leasing hiša za sodelovanje pri sklepanju leasing pogodb s kupci družbe priznala za 

1.838 Eur provizij, v 2019 pa 1.778 EUR. 

 Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 

v EUR   2020 2019 

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank   31.327 29.019 

Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti   5.426 13.631 

Skupaj finančni odhodki iz finančnih obveznosti   36.753 42.650 

 Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 

Med finančne odhodke iz poslovnih obveznosti štejemo obresti, ki se plačujejo pri finančnem najemu 

za vozila in v letu 2020 znašajo 3.714 EUR, v letu 2020 pa 4.800 EUR. Nekaj pa je še zamudnih obresti, 

ki so nam jih zaračunali dobavitelji in sicer v znesku 495,75 EUR. 

 Drugi prihodki in drugi odhodki 

Med druge prihodke štejemo subvencije, dotacije, ki so v letu 2020 znašale 21.847 EUR, prejete 

odškodnine, ki so bile v višini 42.617 EUR, prihodke prejet po cesijah, ki so znašale 10.173 EUR in pa 

ostale prihodke, ki so bili v višini 4.840 EUR. 

V letu 2019 so bili prihodki od subvencij in dotacij v višini 9.998 EUR, iz naslova odškodnin je družba 

pripoznala prihodke v višini 2.518 EUR, prihodki po cesijah so bili v višini 1.621 EUR. 

Med druge odhodke pa se uvršča denarne kazni in podobne odhodke, ki so bili v letu 2020 1.515 EUR, 

v letu 2019 pa 421 EUR. 

 Davek od dohodka pravnih oseb in odloženi davek 

Davek od dohodka pravnih oseb je ugotovljen na podlagi 19 % davčne stopnje ob upoštevanju davčnih 

pribitkov in davčnih olajšav za znižanje davčne osnove. 

V letu 2020 je ta znašal 24.640,37, v letu 2019 pa 68.004 EUR. 
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Odložene terjatve za davek iz začasnih odbitnih razlik se računa od razlike med davčno in poslovno 

bilanco za kategoriji rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade ter popravka vrednosti terjatev in 

za leto 2020 znaša 68.640 EUR. 

6.3 Razmerja s povezanimi družbami 

Družba Agromehanika, d.d. je imela v letu 2020, primerjalno z letom 2019, naslednja stanja in 

promete s povezanimi družbami: 

  31.12.2020 31.12.2019 

AGROMEHANIKA BJELOVAR     

% lastništva 100 100 

Poslovne terjatve - saldo 2.953 66.821 

Poslovne obveznosti - saldo 2.393 1.877 

Prodaja v letu 916.288 1.056.789 

% prodaje v povezano družbo 5,31 5,36 

Nakupi v letu 11.239 48.007 

Višina čistega dobička 38.323 44.006 

Delež v dobičku leta v % 100 100 

Kapital 485.917 453.806 

AGROMEHANIKA KFT SZEGED     

% lastništva 100 100 

Poslovne terjatve - saldo 246.225 233.394 

Poslovne obveznosti - saldo 0 0 

Prodaja v letu 495.559 881.542 

% prodaje v povezano družbo 2,87 4,47 

Nakupi v letu 7.091 29.683 

Višina dobička -26.568 25.376 

Delež v dobičku/izgubi leta v % 100 100 

Kapital 153.313 197.746 

 

Družbi Agromehanika Kft Szeged, Madžarska in Agromehanika Trgovina Bjelovar d.o.o., Hrvaška sta 

odvisni družbi obvladujoče družbe Agromehanika, d.d. in sta 100 % v njeni lasti.  

Vse transakcije med povezanimi družbami se ne razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali 

primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi družbami. 
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 POROČILO NADZORNEGA SVETA 

V poslovnem letu 2020 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi: 

- predsednik: Franc Selak, 
- namestnik predsednika: Bojan Gril, 
- člani: 

o Viktorija Lazar, 
o Janez Pušavec in 
o Bojan Šinkovec.  

 
Nadzorni svet je na podlagi mesečnih podatkov o prodaji in računovodskih izkazov skozi vse leto  tekoče 

spremljal poslovanje Agromehanike, d.d., in povezanih družb v okviru skupine Agromehanika. 

Nadzorni svet je na svojih dveh sejah (od katerih je ena seja bila korespondenčna) obravnaval sledeče 

vsebine in: 

- sprejel letno poročilo družbe Agromehanika, d.d., za leto 2019 z revizorjevim poročilom, 
- skupščini delničarjev, ki je bila 9. 7. 2020, predlagal: 

o delitev bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno  leto 
2019, 

o imenovanje družbe Stonik, d.o.o., za revizorja za poslovni leti 2020 in 2021, 
- se seznanil s strani uprave podjetja sprejeto ponudbo ter stroški računalniškega sistema SAP, 
- se seznanil s programom AGT in z novitetami proizvodnega programa, 
- se seznanil s strategijo nastopa na slovenskem in drugih trgih (Srbija, ostali), 
- se seznanil, da do zagotovitve domače kapacitete za montažo proizvodnja ostane v Srbiji, 
- se seznanil z ukrepi za izboljšanje poslovanja, 
- se seznanil z dejanskim stanjem in s planom investicij ter določil, da je pred pričetkom večjih 

investicij potrebno pridobiti soglasje NS, 
- potrdil zmanjšanje plače direktorja Jana Šinkovca v višini 2.000 EUR bruto zaradi zmanjšanja obsega 

del in prenosa le-teh na Bredo Šinkovec do preklica oz. prenehanja opravljanja njegove funkcije. 
 

Vsi predlogi sklepov nadzornega sveta so bili na skupščini soglasno sprejeti. 

Člani nadzornega sveta so obravnavali tudi stanje na področju investicij (vpeljava novega 

računalniškega sistema SAP, program AGT in novitete proizvodnega programa, strategija nastopa na 

slovenskem in drugih trgih (Srbija, ostali), potek razvoja nove poslovne cone Hrastje…). 

 Nadzorni svet je z vso skrbnostjo in odgovornostjo spremljal in nadziral poslovanje družb skupine 

Agromehanika. Svojo vlogo je poleg na sejah, skozi vse leto izvajal tudi z obravnavo prejetega gradiva, 

to je letnih, medletnih in mesečnih poročil in analiz o poslovanju družbe Agromehanika, d.d., in njenih 

odvisnih družb.  

Delo nadzornega sveta je potekalo v skladu z zakonskimi določili in internimi akti družbe. Vsi člani 

nadzornega sveta so vestno in odgovorno izpolnjevali svojo funkcijo. Aktivno so sodelovali pri 

delovanju nadzornega sveta in spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Vsi člani so pri odločanju v 

nadzornem svetu delovali neodvisno. 

Ocenjujem, da je sodelovanje med upravo in nadzornim svetom dobro. Komunikacija med 

predsednikom nadzornega sveta in upravo – direktorjem je potekala skozi vse leto, tudi v času med 

sejami. Uprava je redno in ustrezno pripravila in predložila poročila in posamezne informacije, ki 
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vplivajo na poslovanje skupine Agromehanika. Poročanje uprave je nadzornemu svetu omogočilo 

ustrezno izvrševanje nadzorne vloge. 

 

Hrastje, 9. 6. 2021  
  
 predsednik NS 
 Franc Selak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 


